
ابوبکر صدیق
یـک عضـو ارشـد گـروه طالبـان گفتـه اسـت کـه در 
نشسـتی کـه در جریـان هفتـۀ جـاری در دوحـه مرکـز 
قطـر برگـزاری می گـردد، نماینده یی از دولت افغانسـتان 

حضـور نخواهـد داشـت.
نشسـت نماینـده گان گـروه طالبـان بـا زلمـی خلیـل زاد، 
نماینـدۀ امریـکا در امور صلح افغانسـتان روز چهارشـنبه 

و پنج شـنبه در دوحـه مرکـز قطـر برگـزار می گـردد. 
خبرگـزاری رویتـرز از قـول یـک عضـو ارشـد گـروه 
طالبان نوشـته اسـت کـه نماینـده گان گروه طالبـان، روز 
چهارشـنبه در قطـر بـا نماینـدۀ واشـنگتن بـرای صلـح 
از دولـت  امـا نماینده یـی  افغانسـتان مذاکـره می کننـد؛ 

کابـل در ایـن نشسـت اجـازۀ حضـور نیافتـه  اسـت.
در گـزارش رویتـرز آمـده اسـت کـه طالبان درخواسـت 
بـا  بـرای مذاکـرات مسـتقیم  افغانسـتان  مکـرر دولـت 
طالبـان را رد کرده انـد. آنـان تأکیـد دارنـد کـه دولت 17 
سـالۀ کابـل »نظـام دسـت نشـاندۀ« امریـکا اسـت. گروه  
تروریسـتی طالبـان در تـاش ایجاد نظامی در افغانسـتان 
هسـتند کـه در سـال 2001 باحمایـت نظامیـان غربـی 

کرد. سـقوط 
نشسـت مقامـات امریکایـی بـا نماینده گانی از سـعودی 
در ریـاض، نشـان دهندۀ حمایت عربسـتان از روند صلح 

افغانسـتان است.
ایـن عضـو گـروه  طالبـان گفتـه اسـت کـه این نشسـت 

زلمی خلیـل زاد،  و  طالبـان  گـروه  نماینـده گان  میـان 
نماینـدۀ ویـژه واشـنگتن در امور صلح افغانسـتان برگزار 
می گـردد. پـس از رأی زنی هـای ما بـا نماینـدۀ امریکا در 
دوحـه گفت وگـو می کنیـم. ایـن نشسـت بـرای دو روز 

ادامـه پیـدا می کنـد. 
 اسـام آباد و تهـران گفته انـد کـه آنـان طالبان را تشـویق 
کرده  انـد تـا با نماینـده گان حکومـت کابل دیـدار کنند. 

ایـن عضـو گـروه طالبـان گفتـه اسـت کـه در نشسـت 
و  می کننـد  صحبـت  امریـکا  و  طالبـان  نماینـدۀ  قطـر 
حضـور  آن  در  سـومی  کشـور  از  نماینده یـی  هیـچ 
نخواهـد داشـت. در این نشسـت روی خـروج نیروهای 
ادارۀ  ایجـاد  و  طالبـان  بازداشـتیان  تبدیـل  امریکایـی، 
موقـت بـه رهبـری یک فـرد دیگـر در افغانسـتان، بحث 

خواهنـد کـرد. 
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اشتباهات انتخابات 
پارملانی تکرار منی شود

قانون اساسی در مواردی 
نفاق انگیز است نه وفاق انگیز
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محمدیونس قانونی:

احمدولی مسعود کاندیدای حوزۀ جهاد و مقاومت 
در انتخابات ریاست جمهوری است

ــین  ــاون پیش ــی، مع ــس قانون ــدگار: محمدیون مان
احمدولــی  کــه  می گویــد  ریاســت جمهوری 
ــش رو،  ــت جمهوری پی ــات ریاس ــعود در انتخاب مس

ــت. ــت« اس ــاد و مقاوم ــوزۀ جه ــه دارِ ح »طای
آقــای قانونــی کــه شــام دیــروز در یــک نــوار 
ــی اش  ــه درز ســخناِن تلفون ــش ب ــی در واکن ویدیوی
نشســت های  »طــی  گفــت:  مــی داد،  توضیــح 
ــی  ــا احمدول ــز م ــرادر عزی مشــترکی کــه داشــتیم، ب
ــاده  ــتان، آم ــی افغانس ــان مل ــرادر قهرم ــعود، ب مس
ــدای  ــاد و مقاومــت کاندی ــه از حــوزۀ جه شــدند ک
ریاســت جمهوری باشــند. ایــن اقدام شــجاعانۀ شــان 
ــم و  ــین می کنی ــم تحس ــم، ه ــر می کنی ــم تقدی را ه

ــم«. ــا می دانی ــه ج ــوب و ب ــدام خ ــک اق ی
ــی از  ــال، جمع ــن ح ــت: در عی ــی گف ــای قانون آق
شــخصیت های سیاســی تصمیــم گرفتنــد تــا از یــک 
ــر  ــرای تغیی ــا را ب تکــت دیگــری کــه برنامه هــای م

ســاختار نظــام، بپذیــرد نیــز حمایــت کننــد.
آقــای قانونــی در ایــن نوار ویدیویی از نشــر ســخنان 
ــه شــدت انتقــاد کــرده و  تلفونــی اش در رســانه ها ب
ــته  ــانه یی دانس ــانی و رس ــاق انس ــِر اخ آن را مغای
ــه  ــه ب ــی ک ــای قانون ــی آق اســت. در ســخنان تلفون
رســانه ها درز کــرده، آمــده اســت کــه او و شــماری 
دیگــر از اعضــای جمعیــت اســامی، از محمدحنیف 
اتمــر حمایــت خواهنــد کــرد و صاح الدیــن ربانــی 
و داکتــر عبــداهلل را متهــم کــرد کــه بــا محمداشــرف 
ــه  ــه در اعامی ــوردی ک ــد. م ــه کرده ان ــی معامل غن
جمعیــت اســامی افغانســتان از آن انتقــاد شــده 

اســت.

غنـی و ترمیـم وجـاهت شخصیت دینـی
غنـی استفـاده از امـکانات دولتـی را برای کمپـاین انتخـاباتی شدت بخشیده است

ــت و  ــای سیاس ــت فض ــال اس ــک س ــش از ی ــه بی ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــت  ــۀ دول ــأت حاکم ــی شــده اســت. هی ــت داری در افغانســتان، انتخابات حکوم
در ایــن مــدت بیشــتر مصــروف تبلیغــات انــد. دســتگاه تبلیغاتــی حکومــت کار 
ــت مصــروف  ــط عمومــی دول ــد. بخــش رواب ــا تبلیغــات بیشــتر می کنن کــم، ام
کان ســازی پروژه هایــی انــد کــه هیــچ ســودی بــرای دولــت و مــردم 
نمی رســاند. مــورد نگــران کننــده امــا ایــن اســت کــه همــۀ ایــن مــوارد بــرای 

ــران  ــی س ــف مدیریت ــی و ضع ــی از ناکاره گ ــکار عموم ــاختن اف ــرف س منح
ــی. ــات دولت ــا امکان ــم ب ــود؛ آن ه ــام می ش ــت انج حکوم

ــتور داده  ــت دس ــی دول ــط عموم ــات و رواب ــه بخــش تبلیغ ــت ب ســران حکوم
انــد کــه می تواننــد از منابــع وافــر دولتــی بــرای بزرگ نمایــی آنچــه از 
ــن  ــی در ای ــد. محمداشــرف غن ســوی حکومــت انجــام می شــود، مصــرف کنن
ــوران  ــاال دارد. او مأم ــت ب ــت، دس ــر حکوم ــای دیگ ــه بخش ه ــبت ب کار نس

دولتــی را تــا ســطِح کمپاینرهــای تکــت انتخاباتــی اش تقلیــل داده شــده انــد. از 
ــت در حــال حاضــر در  ــا ســاختار دول ــد کــه حت ــن می نمای ــن گذشــته، چنی ای
ــی فروکاســته شــده اســت. محمداشــرف  ــن محمداشــرف غن ــر کمپای حــد دفت
ــه یــک والیــت ســفر  ــروژۀ بســیار کوچــک ب ــاح یــک پ ــرای افتت ــا ب غنــی حت
می کنــد. او وجهــۀ رییــس یــک حکومــت را تــا ســطح ولســوال یــک ولســوالی 

فروکاســته اســت

در سومین نشست طالبان با نمایندۀ امریکا:

افغـانستان اجـازۀ حضـور نیـافت



بـر  مبنـی  سـخن هایی  و  بحـث  به تازه گـی 
بـه  ریاسـتی  از  کشـور  سیاسـِی  سـاختار  تغییـر 
پارلمانـی بـه عنـوان پیش شـرِط حضـورِ برخـی 
سیاسـت مداران در تیم هـا و تکت هـاِی انتخابـاِت 
ریاسـت جمهوری مطـرح شـده اسـت. اغلب این 
سیاسـت مداران، آقـای غنـی را مخالـِف تیـوری 
»تغییـر« دانسـته و می گوینـد از نامـزد یـا نامزدانی 
حمایـت می کننــد کـه حامـی تغییِر سـاختار نظام 

از متمرکـز بـه نامتمرکـز  باشـند.
نیسـت  اولین بـار  نظـام،  سـاختار  تغییـر  طـرح 
برگـزاری  بـرای  آماده گی هـا  گیـرودارِ  در  کـه 
از  انتخابـات ریاسـت جمهوری مطـرح می شـود. 
آن جـا کـه قرار اسـت سـاِل آینده شـاهد برگزاری 
انتخابات ریاسـت جمهوری باشـیم، بـارِ دیگر این 
بحـث داغ شـده و هـر کـس از زاویه یـی خـاص 
بـه آن می پـردازد. پیـش از ایـن، ائتـاف بـزرِگ 
ملـی طرحـی را روی دسـت گرفتـه بـود کـه بـر 
اسـاِس آن می بایسـت جریان هـای دخیـل در این 
ائتـاف بـا اعـام یـک تکـت واحـد، انتخابـات 
تغییـر  بـرای  سـکویی  بـه  را  ریاسـت جمهوری 

سـاختار سیاسـِی کشـور بـدل کننـد.
حامیـاِن طـرح تغییـر را اگـر برشـماریم، بـه چند 
قریـب  نمی شـود؛  خاصـه  چهـره  و  شـخص 
بـه  متعلـق  چهره هـای  و  جریان هـا  اتفـاِق  بـه 
حـوزۀ مقاومـت کـه اکثـر جریان هـای سیاسـی و 
چهره هـای تأثیرگـذار را در بـر می گیـرد برعـاوۀ 
روشـن فکران، جامعـۀ مدنـی و غالب شـهروندان 
که طعم تلِخ انحصار قدرت و اسـتبدادی سیاسـی 
را چشـیده انـد، در ذیـِل حامیـاِن ایـن طـرح قرار 
نامتمرکزسـازی  بحـِث  طـرح  تاریـخ  می گیرنـد. 
نظـام نیـز به اوایـل تشـکیل حکومـت و تصویب 
قانـون اساسـی، بـه 17 سـال پیـش، برمی گـردد. 
حـوزۀ  مجـرای  از  شـماری  ادعاهـا،  برحسـب 
مقاومـت در جریـان تدویـر لویه  جرگـۀ تصویب 
قانـون اساسـی، در مقـام طـراح نظـام پارلمانی قد 
برافراشـتند کـه بـه دلیل آن چـه مخالفت شـدید با 
نظـام نامتمرکـز و تمایـل شـدید به نظام ریاسـتی 
مخالفـت  طـرح  ایـن  بـا  قویـًا  می شـود،  گفتـه 
صـورت گرفـت و سـنگ بنـای انحصـار قـدرِت 
سیاسـی در قانـون اساسـی درج و تصویـب شـد.

از آن زمـان تـا کنـون بحـث تغییـر سـاختار نظام 
همـوارهـ  هرچنـد بـا نوسـاناتیـ  مطـرح شـده و 
چنـد دور برگـزاری انتخابات پارلمانی و ریاسـت 
جمهـوری، نقطـۀ اوِج مطـرح شـدِن ایـن طرح را 
تشـکیل  داده اسـت. بـا این حال اما دیده می شـود 
کـه مخالفـان طـرِح تغییر سـاختار نظام بـه پیمانۀ 
گذشـته موجـود اسـت و موافقـاِن آن نیـز بـرای 
اجرایـی شـدِن طـرح تغییـر، کارِ ویژه یـی از پیش 
نبـرده انـد. در ایـن گیـرودار شـاید بتـوان مطـرح 
نامتمرکزسـازی  طـرح  ادامـه دارِ  و  پی هـم  شـدِن 
نظــام کـه بـا تبییـن و تشـریح معایـب و نواقص 
نظـام متمرکـز ریاسـتی و مزایـای نظـام پارلمانـی 
همـراه بـوده و جدای از قشـر سیاسـی، موافقان و 
مخالفـان گسـترده یی از میـان گروه هـای اجتماعی 
گرداگـرد این طـرح دسـت وپا کـرده را نطقۀ امید 
تلقـی کـرد. چـه آن کـه هـر تغییـِر کانـی البـد با 
ارادۀ مـردم صـورت گرفتـه و شـهروندان می باید 

در آن نقـش محـوری بـازی کنند. 
طـرح و بحـِث دوام دارِ تغییـر سـاختار نظـام در 
افـکار عامـه نیـز گامـی در راسـتای رسـیدن بـه 
محسـوب  طـرح  ایـن  شـدِن  اجرایـی  مرحلـۀ 
خواهـد شـد، اما طرح تغییر سـاختار نظـام را اگر 
بـه عنـوان نسـخه یی برای حـل مشـکات جاری 
در کشـور بدانیـم، در آن صـورت فرصت هایـی 
کـه بـرای اجرایی شـدِن این طرح از دسـت رفته، 

حسـرت برانگیز و مایـۀ تأثـر تلقـی می شـود.
در جریـان برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
2009 و سـپس 2014، فرصت هـای طایـی برای 
برداشـتن  دسـت کم  یـا  نظـام  نامتمرکزسـازی 
گام هایـی بـرای اجرایـی شـدِن این طرح مسـاعد 
طـرح  کـه  افـرادی  و  گروه هـا  امـا  بـود  شـده 
گونـۀ  بـه  می کردنـد،  دنبـال  را  نامتمرکزسـازی 
الزمـی و منطقـی نتوانسـتند از این طـرح حمایت 
کننـد. اگـر انتخابـاِت هرچند پُـر از تقلـِب 2014 
تشـکیل حکومـت  توافق نامـۀ  امضـای  و سـپس 
وحـدت ملی را به یاد آوریـم، جناحی که در مقام 
حامـِی طـرح تغییر سـاختار نظام قرار داشـت، در 
جریـان انتخابـات و پـس از آن می توانسـت زمینۀ 
اجرایی شـدِن این طرح را مسـاعد سـازد. امضای 
توافق نامـۀ تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی کـه 

زمینـۀ یـک توافِق سیاسـی بـرای نامتمرکزسـازی 
مهیـا  را  انتخابـات  پیـروز  جنـاِح  دو  بیـن  نظـام 
کـرد، دسـتاوردی بزرگـی در این روند محسـوب 
می شـد امـا اختـاف بیـن چهره هـا و جریان هـا 
در پشـت جبهـۀ تیـم اصاحـات و همگرایـی که 
بیشـتر از تضـاد منافـع شـخصی چهره هـا ناشـی 
توافق نامـۀ  مـواد  شـدِن  اجرایـی  زمینـۀ  می شـد، 
تشـکیل حکومـت وحـدت ملی را تخریـب نمود 
و بـه تعلیـق ایـن موافقت نامـه و بالطبـع تعلیـق 

طـرح تغییـر سـاختار نظـام انجامید.
عمده تریـن عامـل ناکامـِی تاش هـا بـرای تغییـر 
سـاختار سیاسـی در گیـرودار انتخابـات 2014 را 
اگـر برشـماریم، در نخسـت بـه عامـل اختـاف 
در تیـم اصاحـات و همگرایـی خواهیـم رسـید. 
اختـاِف یاد شـده کـه بنا بـر ادعای امـراهلل صالح 
از  مسـتقیمًا  داخلـه،  وزارت  فعلـی  سرپرسـت 
سـوی آقـای غنـی مدیریـت می شـد، چهره هـای 
اثرگـزار تیـم ریاسـت اجرایـی را در مقابـل هـم 
قـرار داد و بـه خالـی شـدِن پشـت جبهـۀ ایـن 
تیـم منجـر شـد؛ امـری کـه ریاسـت اجرایـی را 
کـه قـرار بود بـه نهـاد اجرایی کشـور ارتقـا یابد، 
در حـِد یـک نهـاد اضافـی در بدنـۀ دولـت کـه 
تشـریفاتی  از وظایـف و صاحیت هـای عمدتـًا 
برخـوردار اسـت، معرفـی کـرد و تاش هـا بـرای 
نامتمرکزسـازی نظـام سیاسـی را نیـز به بُن بسـت 

 . نید کشا
درگیـرودارِ انتخابـاِت پیـِش رو دیـده می شـود که 
حامیـاِن طـرح تغییـر سـاختار نظـام، حـاِل بهتری 
از گذشـته ندارنـد. در انتخاباِت پیشـین دسـت کم 
یـک تکِت قـوی و قدرتمند انتخاباتـی با درصدی 
بلنـِد پیـروزی در انتخابات پشـِت این طـرح قرار 
داشـت؛ امـا اکنـون مدعیــاِن طـرح تغییـر قـرار 
اسـت در تکت هـای مختلـِف انتخاباتـی آن هم از 
سـمت معاونت، برای تغییر سـاختار سیاسـِی نظام 
چانه زنـی کننـد. ایـن افراد البـد برحسـب اعتماد 
بـه آینـدهـ  کـه بنـا بـر قواعد معمـول در دنیــای 
سیاسـت محلـی از اعراب نـدارد ـ طـرح تغییر را 
دنبـال خواهنـد کـرد، امـا ناکامـِی طرح هـاِی آنان 

از پراکنده گی شـان هویـدا اسـت.
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ــتان  ــِی افغانس ــای خصوص ــی از تلویزیون ه ــوی یک ــه از س ــه ک آن چ
براســاس اســناد ظاهــراً درزکــردۀ نهــاد پژوهشــی رنــد/RAND  در 
ــا  ــی ب ــای احتمال ــس از توافق ه ــور پ ــِی کش ــدۀ سیاس ــا آین ــه ب رابط
طالبــان نشــر شــد، هرچنــد کــه مــورد تأییــد رســمِی حکومــت قــرار 
ــاب  ــه حس ــایعه و دروغ ب ــًا آن را ش ــوان کام ــی نمی ت ــت ول نگرف
ــه کاخ  ــته ب ــی وابس ــاد امریکای ــک نه ــد، ی ــی رن ــاد پروژهش آورد. نه
ــطح  ــی در س ــار باالی ــدارِک آن از اعتب ــناد و م ــه اس ــت ک ــفید اس س
ــه  ــوط ب ــند مرب ــه س ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــوردار اس ــی برخ جهان
ــکا  ــتان، امری ــت افغانس ــان حکوم ــا می ــه گوی ــی ک ــای احتمال توافق ه
و طالبــان ردوبــدل شــده، در حــدود پنجــاه صفحــه می شــود کــه بــه 
مســایِل ریــز و درشــِت اســتقرار صلــح، تغییــر در قانــون اساســی، نــوع 

ــردازد.  ــت می پ ــن دس ــی از ای ــده و چیزهای ــت داری آین حکوم
در جهــاِن سیاســت معمــول اســت کــه دولت هــا بــرای آن کــه اذهــان 
ــنادی را  ــن اس ــی چنی ــد، گاه ــرار دهن ــنجش ق ــورد س ــی را م عموم
ــِق  ــناد از طری ــه اس ــد. این گون ــر می کنن ــتقیم نش ــۀ غیرمس ــه گون ب
حکومت هــا به صــورِت غیرمســتقیم در اختیــار رســانه هایی قــرار 
ــوان  ــچ نمی ت ــد. هی ــاط ان ــا در ارتب ــا آن ه ــکلی ب ــه به ش ــرد ک می گی
ــی  ــۀ تصادف ــه گون ــوری و ب ــد همین ط ــنادِ رن ــه اس ــرد ک ــول ک قب
ــًا  ــت. بعض ــه اس ــرار گرفت ــور ق ــانه های کش ــی از رس ــار یک در اختی
سیاســِت حکومت هــا ایجــاب می کنــد کــه دیدگاه هــای اصلــِی 
ــا  ــد ت ــه کنن ــای جامع ــتقیم وارد فض ــای غیرمس ــود را از کانال ه خ
بتواننــد میــزاِن واکنــش بــه آن هــا را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. حــاال 
ــد به صــورِت  ــاد پژوهشــی رن ــناد نه ــه اس ــال دارد ک ــاد احتم ــم زی ه
ــر  ــا ب ــه ت ــرار گرفت ــانه های کشــور ق ــارِ یکــی از رس عمــدی در اختی
اســاس آن، کشــورهای دخیــل در قضایــاِی افغانســتان بتواننــد تصــور 

روشــن تری از وضعیــت به دســت آورنــد.
ــان،  ــان طالب ــی می ــای پنهان ــا توافق ه ــد، گوی ــناد رن ــاس اس ــر اس  ب
حکومــت افغانســتان و امریــکا در حــاِل شــکل گیری اســت کــه 
می توانــد تأثیرهــای مســتقیم و بنیــادی بــر ســاختار نظــام و ارزش هــای 
اصلــِی آن بگــذارد. ایــن اســناد بیانگــِر عمــق و ژرفــای مســایِل کشــور 
اســت کــه بســیاری از بازیگــراِن جهانــی و منطقه یــی را درگیــر کــرده 
و تکاپویــی را نشــان می دهــد کــه بــرای یافتــن راه حلــی بــرای آن هــا 

در ســطح جهــان و منطقــه بــه راه افتــاده اســت. 
این کــه گفتــه شــود واقعــًا آینــدۀ سیاســِی افغانســتان همان گونــه رقــم 
خواهــد خــورد کــه در اســناد رنــد تذکــر یافتــه، زیــاده روی اســت؛ امــا 
ــناد  ــن اس ــد. در ای ــا را بازمی تابان ــی از واقعیت ه ــک بخش ــدون ش ب
بــه گونــۀ روشــن در مــورد آینــدۀ سیاســِی افغانســتان راهکارهایــی در 
ــده گاِن  ــند. تهیه کنن ــی باش ــد تصادف ــه نمی توانن ــده ک ــه ش ــر گرفت نظ
ــته اند  ــی داش ــِت اول دسترس ــراد دس ــه اف ــدون شــک ب ــناد ب ــن اس ای
ــایلی را  ــود مس ــِل خ ــوۀ تخی ــا ق ــه ب ــد ک ــان نیامده ان ــه خودش ورن
ــرای بیرون رفــت از  ــه شــده کــه ب ــن اســناد گفت ــد. در ای ســرهم ببافن
وضعیــت فعلــی، نیــاز بــه یــک حکومــت انتقالــی اســت کــه ظــرف 18 
مــاه شــرایط را بــرای برگــزاری انتخابــات آمــاده ســازد. حتــا در ایــن 
ــردی  ــی ف ــن حکومت ــه در رأس چنی ــه ک ــر رفت ــناد به روشــنی تذک اس
ــث  ــد. بح ــی باش ــه ویژه گی های ــد دارای چ ــرد، بای ــرار می گی ــه ق ک
ــای  ــزاب و جریان ه ــرد، اح ــک ف ــِر ی ــر س ــت ب ــن اس ــه ممک این ک
ــن  ــراِن ای ــر تدوین گ ــز، از نظ ــند نی ــق نرس ــه تواف ــور ب ــی کش سیاس
ــی  ــرِی دوره ی ــِف آن را در رهب ــا الترناتی ــوده و آن ه ــه دور نب ــه ب برنام

ــته اند.  ــن دانس ممک
در همیــن حــال، در اســناد رنــد بــر محــدود کــردِن اختیــارات 
رییس جمهــوری، تغییــر قانــون اساســی براســاس توافــق بــا طالبــان و 
ــه  ــی ک ــای محل ــیلۀ نیروه ــت به وس ــن امنی ــای سیاســی، تأمی جریان ه
ــد، ســخن  ــز کمــک کن ــی نی ــاری محل ــی خودمخت ــه نوع ــد ب می توان
ــی  ــکا به صــورِت جــدی در پ ــه امری ــی رود ک ــان م ــه اســت. گم رفت
ــد  ــا اگــر چنیــن راه حلــی نتوان ــا طالبــان اســت، حت یافتــِن راه حلــی ب
ــِت  ــفانه حکوم ــازد. متأس ــرآورده س ــتان را ب ــردم افغانس ــِت م رضای
فعلــی چنــان منفعــل و غیرمســووالنه بــا مســایل برخــورد می کنــد کــه 
امــکان هــر اتفــاِق غیرمترقبه یــی را می توانــد افزایــش دهــد. بــه نظــر 
ــراِن  ــی، بازیگ ــت فعل ــوولیتی حکوم ــه بی مس ــه ب ــا توج ــد ب می رس
ــان را در  ــا طالب ــح ب ــای صل ــتان، گفت وگوه ــایل افغانس ــِی مس جهان
یــک ســطِح مشــخص نگــه می دارنــد تــا پــس از برگــزاری انتخابــات 
ــن مســایل  ــد، ای ــه وجــود آم ــد و پاســخ گو ب ــی قدرتمن ــر حکومت اگ
ــردم افغانســتان  ــرای م ــول ب ــل قب ــِق آن راه حــل درســت و قاب از طری
پیــدا کنــد. امــا در شــرایط فعلــی هــر توافقــی کــه صــورت گیــرد، بــه 
دلیــل این کــه حکومــِت موجــود دیگــر مشــروعیِت قانونــِی آن چنانــی 
ــل  ــِی غیرقاب ــاز بحــران و بی ثبات ــدارد، ممکــن اســت کشــور وارد ف ن

مهــار شــود. 
ــه در  ــی ک ــای سیاس ــیاری از جریان ه ــه بس ــود ک ــد ش ــوش نبای فرام
ــد،  ــل بوده ان ــتان دخی ــایل افغانس ــته در مس ــۀ گذش ــه ده ــول س ط
ــتند.  ــی نیس ــر قیمت ــه ه ــان ب ــا طالب ــق ب ــِن تواف ــت یافت ــان دس خواه
ــِع  ــی، مناف ــای سیاس ــه توافق ه ــا در این گون ــن جریان ه ــیاری از ای بس
ــد و  ــاس می کنن ــودی احس ــر ناب ــتان را در خط ــردم افغانس ــود و م خ
ــای  ــب توافق ه ــر فری ــارِ دیگ ــک ب ــد ی ــل نمی خواهن ــن دلی ــه همی ب

ــد.  ــذر را بخورن ــی و زودگ مقطع

 RAND اسناد
آن قدرها هم بی اساس نیست

عبدالجلیل سروش

چشـم اندازی 
افغانستان سیاسی  ساختار  تغییر  بر 

عمده ترین عامل ناکامِی تالش ها برای تغییر ســاختار سیاسی در گیرودار انتخابات 2014 را اگر برشماریم، در نخست به 
عامل اختالف در تیم اصالحات و همگرایی خواهیم رســید. اختالِف یاد شده که بنا بر ادعای امراهلل صالح سرپرست فعلی 
وزارت داخله، مستقیماً از سوی آقای غنی مدیریت می شد، چهره های اثرگزاِر تیم ریاست اجرایی را در مقابل هم قرار داد 
و به خالی شدِن پشت جبهۀ این تیم منجر شد؛ امری که ریاست اجرایی را که قرار بود به نهاد اجرایی کشور ارتقا یابد، در 
حِد یک نهاد اضافی در بدنۀ دولت که از وظایف و صالحیت های عمدتاً تشــریفاتی برخوردار است، معرفی کرد و تالش ها 

برای نامتمرکزسازی نظام سیاسی را نیز به بُن بست کشانید



محمداشــرف غنــی ایــن روزهــا مصــروف اســتفادۀ کمپاینــی 
ــش از  ــی بی ــی اســت. اشــرف غن ــع دولت ــات و مناب از امکان
ــه در  ــرد ک ــام ک ــدی اع ــت دایکن ــش در والی ــاه پی ــک م ی
انتخابــات ریاســتجمهوری نامــزد اســت. او از معاونیــت دوم 
خــود نیــز پــرده برداشــت و گفــت کــه ســرور دانــش را در 

تکــت انتخاباتــی خــود همچنــان خواهــد داشــت.
منابعــی در داخــل حکومــت بــه روزنامــۀ مانــدگار میگوینــد 
کــه محمداشــرف غنــی اســتفاده از امکانــات دولتــی را بــرای 

کمپایــن انتخاباتــی خــود افزایــش داده اســت.
در تازه تریــن مــورد، یــک منبــع بــه روزنامــۀ مانــدگار 
ــه مشــاورانش دســتور صــادر  ــی ب ــد کــه اشــرف غن می گوی
کــرده اســت تــا از تمامــی ولســوالی های افغانســتان یــک نفــر 
نماینــده از علمــای دیــن را بــه کابــل بخواهنــد و در نشســت 
بزرگــی، پیرامــون تعهــدات دولــت مبنــی بــر زنده گــی علمــا 

و توجــه دولــت بــه نهادهــای دینــی صحبــت شــود.
ــد  ــادر ش ــس از آن ص ــتور پ ــن دس ــه ای ــد ک ــع می گوی منب
ــد  ــه او مشــوره دادن کــه شــماری از نزدیــکان آقــای غنــی ب
کــه وجهــۀ شــخصیتی او نــزد مــردم و علمــای دینــی چنــدان 
ــا  ــاز اســت ت ــات نی ــن دور انتخاب درخشــان نیســت و در ای
بــا کتلــۀ بزرگــی از علمــا وارد میــدان کارزارهــای انتخاباتــی 

شــود.
معلومــات منبــع همچنــان نشــان می دهــد کــه آقــای غنــی بــه 
بخش هــای دیگــر نیــز دســتور صــادر کــرده اســت تــا هفتــۀ 
چنــد نوبــت برنامه هــای بزرگــی را در ارگ ســازماندهی 
ــود  ــای خ ــان برنامه ه ــه بی ــا او ب ــن برنامه ه ــا در ای ــد ت کنن
بپــردازد. مشــخص اســت کــه ایــن برنامه ریزی هــا بــا 
ــی  ــرد و تعهدات ــی صــورت می گی ــات دولت ــتفاده از امکان اس
ــده از  ــی مان ــان باق ــه زم ــه ب ــا توج ــود ب ــپرده می ش ــه س ک

ــی نیســتند.  ــت عمل عمــر حکوم
واقعیــت ایــن اســت کــه بیــش از یــک ســال اســت فضــای 
ــده  ــی ش ــتان، انتخابات ــت داری در افغانس ــت و حکوم سیاس
اســت. هیــأت حاکمــۀ دولــت در ایــن مــدت بیشــتر 
مصــروف تبلیغــات انــد. دســتگاه تبلیغاتــی حکومــت کار کم، 
امــا تبلیغــات بیشــتر می کننــد. بخــش روابــط عمومــی دولــت 
ــودی  ــچ س ــه هی ــد ک ــی ان ــازی پروژه های ــروف کان س مص
بــرای دولــت و مــردم نمی رســاند. مــورد نگــران کننــده امــا 
ــرای منحــرف ســاختن  ــن مــوارد ب ــن اســت کــه همــۀ ای ای
ــران  ــی س ــف مدیریت ــی و ضع ــی از ناکاره گ ــکار عموم اف

ــی. ــات دولت ــا امکان ــم ب ــود؛ آن ه ــام می ش ــت انج حکوم
ــی  ــط عموم ــات و رواب ــش تبلیغ ــه بخ ــت ب ــران حکوم س
دولــت دســتور داده انــد کــه می تواننــد از منابــع وافــر 
دولتــی بــرای بزرگ نمایــی آنچــه از ســوی حکومــت 
انجــام می شــود، مصــرف کننــد. محمداشــرف غنــی در ایــن 
ــاال  ــت ب ــت، دس ــر حکوم ــای دیگ ــه بخش ه ــبت ب کار نس
ــت  ــای تک ــطِح کمپاینره ــا س ــی را ت ــوران دولت دارد. او مأم
انتخاباتــی اش تقلیــل داده شــده انــد. از ایــن گذشــته، چنیــن 
ــر در  ــال حاض ــت در ح ــاختار دول ــا س ــه حت ــد ک می نمای
ــده  ــته ش ــی فروکاس ــرف غن ــن محمداش ــر کمپای ــد دفت ح

ــروژۀ  ــاح یــک پ ــرای افتت ــا ب ــی حت اســت. محمداشــرف غن
ــۀ  ــد. او وجه ــت ســفر می کن ــک والی ــه ی بســیار کوچــک ب
رییــس یــک حکومــت را تــا ســطح ولســوال یــک ولســوالی 

ــت. ــته اس فروکاس
بخــش بزرگــی از دولــت مصــروف کمپایــن و ســربازگیری 
بــرای تکــت انتخاباتــی محمداشــرف غنــی انــد. نماینــده گان 
مــردم در پارلمــان نیــز از ایــن بابــت ابــراز نگرانــی کرده انــد. 
ــه  ــود ک ــرده ب ــدگار افشــا ک ــۀ مان ــز روزنام ــن نی ــش از ای پی
ــد  ــا ســفر می کنن ــه والیت ه ــی ب مشــاوران محمداشــرف غن
ــردم  ــرای م ــربازگیری و ب ــی او س ــت انتخابات ــرای تک و ب

وعده هــای انجــام پروژه هــا را می دهنــد.
ــان شــفافیت گــزارش پژوهشــِی را در  ــال ایــن، دیدب ــه دنب ب
پیونــد بــه طــرح بودجــۀ ملــی ســال 1398 منشــر کــرد و در 
آن مدعــی شــد کــه برخــی از کارمنــدان دفتــر محمداشــرف 
ــۀ  ــارج از بودج ــد و خ ــفر می کنن ــا س ــه والیت ه ــی ب غن
ــان  ــد. دیدب ــروژه می دهن ــام پ ــدۀ انج ــردم وع ــه م ــی، ب مل
شــفافیت مدعــی شــد کــه ایــن کار اســتفاده شــدن بودجــۀ 

ــات اســت. ــن انتخاب ــرای کمپای ــی ب مل
ــتر  ــود بیش ــرده از خ ــاش ک ــه ت ــی همیش ــرف غن محمداش
چهــرۀ برنامه محــور در بخــش اقتصــاد نشــان بدهــد. حــرِق 
او بــه افتتــاح هــر پــروژۀ اقتصــادی بــه دســت خودش بســیار 
زیــاد بــوده اســت. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه پروژه هایــی 
کــه بــه دســت ایشــان افتتــاح شــده، میــراث حکومت پیشــین 
بــوده اســت. بخــش تبلیغــات ارگ تــاش کــرده امتیــاز ایــن 
ــه  ــی ک ــد در حال ــبت بدهن ــی نس ــای غن ــه آق ــا را ب پروژه ه

واقعیــت چنیــن نیســت.
تمزکــز اصلــی ارگ بــه جــای حمایــت از تولیــدات داخلــی 
ــادی،  ــعۀ اقتص ــگوفایی و توس ــرای ش ــا ب ــاختن زیربن و س
ــیار  ــروژۀ بس ــک پ ــاختن ی ــزرگ س ــش دادن و ب ــه نمای ب
کم اهمیــت بــرای افغانســتان اســت. بــه گونــۀ مثــال، ارگ در 
تبلیــغ افتتــاح راه الجــور، هزارهــا دالــر مصــرف کــرد و بــاد 
ــه  ــرد ک ــی ک ــن حال ــردم چنی ــه م ــتاد و ب ــه غب غــب فرس ب
ــود؛  ــرون می ش ــادی بی ــته گی اقتص ــتان از وابس ــا افغانس گوی
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه فرســتادِن ده تــا بیســت موتــر 
ــی  ــاز خوب ــا، آغ ــه اروپ ــتان ب ــی افغانس ــدات داخل از تولی
ــه اقتصــادی افغانســتان  ــا هیــچ کمکــی ب ــد، ام ــوده می توان ب
ــورت  ــی ص ــدات داخل ــی از تولی ــت چندان ــد. حمای نمی کن
ــی  ــدات داخل ــای کشــاورزی و تولی ــا فراورده ه ــرد ت نمی گی

ــه بیــرون فرســتاده شــود. ب
ــی اش  ــتان از مســیر اصل ــر صــورت، سیاســت افغانس ــه ه ب
منحــرف شــده اســت. دولــت هــم در ســطح دفتــر کمپایــن 
تعهــد  و  اخــاق  اســت.  شــده  داده  تنزیــل  انتخاباتــی 
حکومــت داری ایجــاب می کنــد کــه منابــع و امکانــات 
ــات  ــود. امکان ــی نش ــچ طرف ــی هی ــرف انتخابات ــت مص دول
ــۀ  ــد در راســتای ارای ــردم اســت و بای ــت، از م ــع دول و مناب

ــود. ــرف ش ــردم مص ــه م ــات ب خدم
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کمیسیون انتخابات:
اشتباهاتانتخاباتپارملانیتکرارمنیشود

مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گوینــد کــه اشــتباهاِت انتخابــات پارلمانــی در انتخابات ریاســت جمهوری 
تکــرار نمی شــود و ایــن کمیســیون ســخت در تــاش اســت کــه پیــش از برگــزاری انتخابــات مشــکات و 

چالش هــا را برطــرف کنــد تــا برنامه هــای منظــم بــرای برگــزاری انتخابــات داشــته باشــند.
در انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان سال روان هزاران نفر از رأی دهنده گان از دادن رأی بازماندند.

ــدم  ــز اخــذ رأی، ع ــات در مراک ــدان کمیســیون انتخاب ــدم حضــور کارمن ــز اخــذ رأی، ع ــدن مراک بســته مان
ــد کــه مشــروعیت  ــد شــمارش آرا، مشــکاتی بودن اســتفاده از سیســتم بایومتریــک و عــدم شــفافیت در رون

ــه چالــش کشــید. ــد را ب ایــن رون
ــم دارد و  ــای منظ ــا برنامه ه ــن چالش ه ــل ای ــرای ح ــه ب ــپارد ک ــده می س ــات وع ــیون انتخاب ــون کمیس اکن

ــود. ــرار نمی ش ــوان تک ــچ عن ــه هی ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزان در انتخاب ــتباهات 28 می اش
ــد  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــات در گفت وگــو ب ــز ابراهیمــی معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخاب عبدالعزی
کــه بــرای بهتــر برگــزار شــدن انتخابــات ریاســت جمهوری، ایــن کمیســیون تصمیــم دارد تــا در چهــار بخــش 

اساســی اصاحــات بیــاورد.
او می گویــد: در بخــش تشــکیات مرکــز و والیــات کار شــروع شــده اســت. بســت های کلیــدی بــه اعــان 

گذاشــته شــده و براســاس امتحــان، افــراد شایســته بــه ایــن پســت های مهــم گماشــته می شــوند.
آقــای ابراهیمــی می گویــد: فهرســت رأی دهنده گانــی کــه بــرای اولین بــار در افغانســتان مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت را تنظیــم و ترتیــب کــرده ایــم تــا یــک فهرســت منظــم از رأی دهنــده گان در روز انتخابــات داشــته 

باشــیم و جلــو تقلــب و تخلــف گرفتــه شــود.
ــم  ــتفاده از سیتس ــی اس ــد: کار روی چگونگ ــان می کن ــر نش ــات خاط ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س مع
ــان  ــه شــدت جری ــه یکــی از خواســت های اساســی احــزاب و جریان هــای سیاســی اســت، ب ــک ک بایومتری

ــد. ــای الزم را ببینن ــش آموزش ه ــن بخ ــیون درای ــدان کمیس ــا کارمن ــود ت ــاش می ش دارد و ت
بــه گفتــۀ معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات: بلنــد بــردن ســطح آگاهــی کارمنــدان کمیســیون در بهتــر 
ــی شــود. ــد عمل ــه بای ــات اســت ک ــای کمیســیون انتخاب ــات بخــش مهمــی از برنامه ه ــزار شــدن انتخاب برگ
ابراهیمــی تأکیــد کــرد: تــا زمــان برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، بایــد کارمنــدان کمیســیون بــه طــور 

دقیــق و درســت آمــوزش ببیننــد تــا در روز برگــزاری انتخابــات بــا چالــش و مشــکات مواجــه نشــویم.
ــه  ــا چگون ــادل نظــر اســت ت ــی در حــال بحــث و تب ــا جامعــۀ جهان ــۀ آقــای ابراهیمــی: کمیســیون ب ــه گفت ب
بتوانــد پیــش از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینــده، اصاحــات اساســی و الزم را در راســتای 

بهتــر برگــزار شــدن انتخابــات، بیاورنــد.
ــد  ــات افغانســتان اعــام کردن ــر انتخاب ــا اعــام تقویــم انتخاباتــی، جریان هــای سیاســی و نهادهــای ناظــر ب ب

کــه کمیســیون انتخابــات ظرفیــت برگــزاری انتخابــات شــفاف و قابــل قبــول بــرای شــهروندان را ندارنــد.
ــدگار خواســتار تغییــر اعضــای رهبــری کمیســیون های انتخاباتــی  ــا روزنامــۀ مان ــان بارهــا در گفت وگــو ب آن
شــده اند. بــه گفتــۀ آنــان، کمیســیونی کــه تــوان بــه ســرانجام رســاندن درســت انتخابــات پارلمانــی را نداشــت، 

چگونــه حــاال چنــد انتخابــات را همزمــان بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار خواهــد کــرد؟
کمیسیون انتخابات چشم به راه کمیسیون شکایات

مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گوینــد کــه بــرای اعــام نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی چشــم بــه 
راه فیصلــۀ کمیســیون شــکایات هــای انتخاباتــی انــد.

ــا روزنامــۀ مانــدگار  عبدالعزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات در ادامــۀ گفت وگویــش ب
ــات  ــن اعتراض ــه ای ــا ب ــت، آی ــود داش ــی وج ــی اعتراضات ــج ابتدای ــام نتای ــس از اع ــه پ ــورد این ک و در م
رســیده گی صــورت گرفتــه اســت گفــت: رســیده گی بــه اعتراضــات مربــوط کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 

ــم. ــات می شــود را اعــام کردی ــه کمیســیون انتخاب ــوط ب ــه مرب ــات ک ــج انتخاب اســت و نتای
ــی را  ــج نهای ــا نتای ــی هســتیم ت ــات کمیســیون شــکایت های انتخابات ــد: منتظــر اقدام ــای ابراهیمــی می گوی آق

اعــام کنیــم؛ ایــن مســوولیت آن کمیســیون اســت تــا بــه شــکایات رســیده گی کنــد.
خواســتیم دیــدگاه کمیســیون شــکایات انتخاباتــی را در مــورد بررســی شــکایات نامــزدان داشــته باشــیم، امــا 
ــورد  ــن م ــو در ای ــه گفت وگ ــی حاضــر ب ــای مکــرر ســخنگوی کمیســیون شــکایت های انتخابات ــا تماس ه ب

بــا مــا نشــد.
این در حالی  است که تا هنوز نتایج ابتدایی انتخابات کابل نامعلوم است.

 در انتخابــات پارلمانــی والیــت کابــل 161 تــن از نامــزدان بــه شــمول 27 زن بــه رقابــت پرداختنــد کــه قــرار 
اســت از ایــن میــان 33 تــن کــه 9 زن شــامل آن اســت بــه مجلــس نماینــده گان راه پیــدا کننــد.

آگاهــان و نامــزدان اعــام نشــدن نتایــج ابتدایــی انتخابــات کابــل را سیاســی عنــوان کــرده می گوینــد کــه چــون 
در شــمارش آرا دســت کاری صــورت گرفتــه اســت. بنابرایــن، کمیســیون هــراس دارد کــه اعــام نتایــج ســبب 

ایجــاد بحــران در کابــل شــود.

غنی و ترمیم وجاهت شخصیت دینی
 غنـی استفـاده از امـکانات دولتـی را

برای کمپـاین انتخـاباتی شدت بخشیده است

بیگزاد

ناجیه نوری  
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در  کــه  دارنــد  آرزو  افغانســتان  مــردم 
ســال 2019 شــاهد برگــزاری انتخابــات 
بــارِ  بــرای  و  باشــند  ریاســت جمهوری 
و  مســالمت آمیز  صــورِت  بــه  چهــارم 
دموکراتیــک بــه پــای صندوق هــای رأی 
ــدۀ  ــِم آین ــانیده و زعی ــم رس ــور به ه حض
دور  ســه  نماینــد.  انتخــاب  را  کشــور 
ــتان  ــت جمهوری در افغانس ــات ریاس انتخاب
و  بی ســروصدا  می بایــد،  کــه  آن چنــان 
بــدون تخلــف و تقلــب بــه ســرانجام 
نرســید. انتخابــات در افغانســتان بــه عنــوان 
ــا و  ــا چالش ه ــن، ب ــک عنصــر عصــِر نوی ی
ــه رو  ــن کشــور روب مشــکاِت متعــدد در ای
چالش هــای  و  مشــکات  اســت.  بــوده 
ــا  ــه نهاده ــد ک ــات می طلب ــراروِی انتخاب ف
مفهــوم  ایــن  حول وحــوِش  رســانه ها  و 
بیشــتر و بهتــر تأمــل و تفکــر کننــد تــا مردم 
ــی  ــا سیاســت های نوین ــد ب افغانســتان بتوانن
ــه اصــل »نماینده گــی« اســت،  کــه متکــی ب

آشــنایی عمیق تــر حاصــل کننــد.
ــی از  ــد اندک ــش می کن ــر کوش ــۀ حاض مقال
ــات  را  ــِم انتخاب ــوِن مکانیس ــِب گوناگ جوان
در جهــاِن امــروز بــکاود و ســعی بــر آن دارد 
ــی  ــه جایگاه ــات را ک ــِت انتخاب ــه اهمی ک
کانونــی در سیاســِت جدیــد دارد، بشــکافد.

1. تأمین رضایت در انتخابات
سیاســِت نویــن دارای ایــن پیش فــرِض 
اساســی اســت کــه حکومت شــونده گان 
حکومت کننــده گان  از  ـ  علی االغلــب  ـ 
ــد و اطاعــت از فرامیــن رهبــری،  راضــی ان
نــه از ســِر تــرس و نــه ناشــی از فریفته گــی 
ــای  ــه  پ ــهروندان ب ــه ش ــی ک ــت. هنگام اس
صندوق هــای رأی می رونــد و مســوولین 
اجرایــی و تقنینــی را انتخــاب می کننــد، 
ــۀ  ــه نتیج ــه ب ــد ک ــر پذیرفته ان ــِس ام در نف
انتخابــات هرچــه باشــد، گــردن می نهنــد و 
ــوِع  ــوب و مطب ــدان مطل ــرۀ کار چن ــر ثم اگ
آنــان نبــود، تنهــا خــود را مامــت کــرده و 
ــات،  ــدی انتخاب ــد در ادوار بع ــعی می کنن س
ســریر  بــر  را  مطلو ب تــری  نماینــده گاِن 
قــدرت بنشــانند. انســانی کــه از ســِر اختیــار 
ــد،  ــاب می زن ــه انتخ ــت ب ــت دس و رضای
می توانــد هــم مســوولیت و هــم نتایــج 
اخاقــی کارِ خــود را بپذیــرد؛ منهــای اراده و 
اختیــار آدمــی، نــه پــاداش و عقــاب ممکــن 
اســت و نــه اخــاق، و از ایــن رو مکانیســم 
مجــاری  مهم تریــن  از  یکــی  انتخــاب 

ــت. ــهروندی اس ــِت ش ــی فضلی تجل
2. انتخابات و رشد سیاسی

همان گونــه کــه طفلــی صغیــر بــر ســر 
انتخــاِب  و  اراده  زنده گــی،  دوراهی هــای 
تشــویق  و  تنبیــه  می آزمایــد،  را  خــود 
ــه  ــد و ب ــه رش ــرا ب ــن مج ــود و از ای می ش
ــز  ــهروندان نی ــد؛ ش ــری می رس ــوغ فک بل
ــا  ــی ب ــی جمع ــه زنده گ ــوط ب ــور مرب در ام
ــر  ــاب زده و ب ــه انتخ ــت ب آزادی اراده دس
ــد.  ــود می افزاین ــارِب خ ــرۀ تج ــار ذخی انب
کســی کــه دایمــًا برایــش تصمیم گیــری 
ســیادت  تحــت  آن کــه  ولــو  می شــود، 
مرجــع صالــح و صاح اندیــش هــم باشــد، 
ــد و  ــد مان ــی خواه ــارت باق ــم صغ در عال
وجــودی تبعــی و طفیلــی خواهــد داشــت. 
ــترۀ  ــون گس ــت در کان ــه سیاس ــال آن ک ح
ــی  ــن ارادۀ عموم ــرار دارد و ای ــی ق همه گان
ــنگِر  ــش و روش ــد گرمی بخ ــه بای ــت ک اس
ایــن کانــون باشــد و چنان کــه بعضــی 
شــد ه اند،  متفطــن  هــم  اندیشــمندان  از 
عقانیــت کامــی و تفهمــی تنهــا از مجــرای 
محقــق  عمومــی  عرصــۀ  در  دادوســتد 
می شــود؛ عرصه یــی کــه در آن حداقــل 
عقانیــت ـ یعنــی محاســبۀ هزینــه و فایــدۀ 

ــود. ــته می ش ــه کار بس ــی ـ ب ــر انتخاب ه
انتقــال  از  مصونیــت  و  انتخابــات   .3

»حــق«
ــال  ــر انتق ــاالر ب ــام مردم س ــک نظ ــان ی بنی
ــه  ــن سرنوشــت، از شــهروندان ب حــق تعیی
نماینــده گان آن هاســت. از آن جــا کــه دولــت 
ماهیتــی قــراردادی و وضعــی دارد و در هــر 
قــرارداد حقــی میــان طرفیــن ایجــاب و 
قبــول ردوبــدل می شــود، بایــد ابتــدا حقــی 
ــناخت  ــمیت ش ــه رس ــهروندان ب ــرای ش ب
تــا آن گاه حقــوق تجمیع شــدۀ آنــان بــه 
ــا  ــد ب ــت بتوان ــد و دول ــال یاب ــت انتق دول
اتــکا بــر ایــن حقــوق، اقتــداری مشــروع در 
جهــت وضــع و اجــرای قانــون پیــدا کنــد. 
هنگامــی کــه شــهروندی پــای صنــدوق رأی 

ــِل  ــده و تمای ــه عقی ــن آن ک ــی رود، ضم م
خــود را ابــراز می کنــد، حــق حاکمیــِت 
خــود را کــه یــک ســهم از مجموعــۀ ســهام 
ــت  ــت ـ مل ــام دول ــه  ن ــاعی ب ــک مش مل
ــد. در  ــل می کن ــان منتق ــه حکمران ــت، ب اس
جهــان کنونــی بزرگ تریــن غاصــب، دولتــی 
ــات در  ــرای انتخاب ــز از مج ــه ج ــت ک اس
مقــدراِت آنــان دخالــت کــرده و بــدون اذن 
ــه  ــت ب ــان دس ــان در موردش ــت آن و رضای
ــه  ــن نکت ــاید. ای ــاول می گش ــرف و تط تص
بــرای مــردم افغانســتان شــاید از بقیــۀ 
ــه  ــد ک ــت باش ــز اهمی ــتر حای ــایل بیش مس
ــای  ــل صندوق ه ــه داخ ــت هایی ک ــا دس ب
ــام  ــگاه و مق ــود، از جای ــوده می ش رأی گش
ــورد  ــق برخ ــب ح ــتحق و صاح ــک مس ی
نمایــد. زیــرا مــا شــاهد دخــل و تصرف هــا 
ــم و آن چنــان  ــای رای بوده ای در صندوق ه
کــه می بایســت، برخــورد صریــح و مســتقیم 
ــد،  ــه مشــاهده گردی ــی ک ــا جای ــم. ت نکردی
مــردم افغانســتان بــا دســت های ناپاکــی 
ــای  ــان در درون صندوق ه ــدا و پنه ــه پی ک
ــد. ــور نکردن ــوردِ درخ ــتند، برخ آرا می گش

4. حضور دولت ـ ملت در انتخابات
ــد،  ــت ان ــک دول ــه مل ــردم ن ــت م در حقیق
ــه حتــا لزومــًا مریــد  ــه فرزنــد دولــت و ن ن
ــهروندانی  ــان ش ــد. آن ــذوب دولت ان و مج
هســتند کــه دولــت را می ســازند و هویــت 
ــا دولت شــان شــکل می گیــرد.  ــان ب ملــی آن
و  اســت  مــردم  ارادۀ  مصنــوع  دولــت 
هویتــی مســتقل از آنــان نــدارد. واحدهــای 
جغرافیایــی کــه امــروزه دولــت ـ ملــت 
نامیــده می شــوند، در عرصــۀ بین المللــی 
بــا یکدیگــر در حــال تعامــل انــد و هریــک 
از آن حیــث کــه نماینــدۀ شــهروندان خــود 
ــه رســمیت شــناخته  ــد، ب ــه شــمار می رون ب
دیکتاتورتریــن  ایــن رو  از   می شــوند. 
دولت هــا هــم تــاش می کننــد خــود را 
ــب  ــده و منتخ ــی پیچان در زرورِق دموکراس

ــد. ــوه دهن ــِت خــود جل مل
5. تثبیت مردم ساالری در انتخابات

ــم،  ــی های قدی ــود در دموکراس ــه می ش گفت
ــهروندان  ــۀ ش ــن، کلی ــی آت ــد دموکراس مانن
و  می کردنــد  تجمــع  شــهر  میــدان  در 
مهم تریــن امــور مربــوط بــه سرنوشــت 
امــا  می-زدنــد.  رقــم  را  مشترک شــان 
تراکــم  و  کثــرت  علــت  بــه   امــروزه 
ــۀ  ــور، هم ــدن ام ــی ش ــت و تخصص جمعی
امــور  در  مســتقیمًا  نمی تــوان  را  اهالــی 
ــرد؛  ــر ک ــرا درگی ــن و اج ــه تقنی ــوط ب مرب
لــذا بــه مکانیســمی احتیــاج پیــدا شــد کــه 
نماینــده گان مــردم را مشــخص کــرده و 
زمــام امــور را بــه دســت آنــان ســپرد و ایــن 
ــری  ــِز دیگ ــات، چی ــز انتخاب ــازوکار ج س
غیرمســتقیم  دموکراســی های  نیســت. 
امــروزه از طریــق »نماینده گــی« محقــق 
می شــوند و اعضــای دولــت و پارلمــان، 
نماینــده گان مــردم بــه شــمار می رونــد.
هنگامــی  کامل العیــار  دموکراســی های 
ــه  ــانی ک ــم کس ــه ه ــوند ک ــق می ش محق
نماینده گی/ریاســت  کاندیــدای  را  خــود 
و  متنــوع  و  کثیــر  می کننــد،  جمهــوری 
ــم  ــند و ه ــون باش ــای گوناگ دارای برنامه ه
ــِت  ــه سرنوش ــد ب ــردم عاقه من ــای م توده ه
خــود بــوده و اکثــر قریــب بــه اتفــاق آنــان 
ــه  ــت ب ــون دس ــای گوناگ ــان گزینه ه در می
ــار  ــۀ اختی ــذا هرچــه دامن ــد. ل انتخــاب بزنن
بــه  باشــد،  مــردم وســیع تر  انتخــاب  و 

اســت. نزدیک تــر  مردم ســاالری 
6. انتخابــات، انتخــاب خدمت گــزاراِن 

ــی واقع
انتخابــات در لغــت بــه معنــای نخبه گزینــی 
و اجتبــاء و اصطفــاء اســت. همان گونــه کــه 
ــازار رقابــت کامــل اقتصــادی، بهتریــن  در ب
کاالهــا و بهتریــن خدمــات می توانــد ادامــه 
ــه را وادار  ــا هم ــِم قیمت ه ــد و میکانیس ده
ــع  ــۀ مناب ــص بهین ــه تخصی ــه ب ــد ک می کن
ــی  ــت سیاس ــازار رقاب ــد، در ب روی بیاورن
ــوال  ــن من ــه همی ــد ب ــع می توان ــم وض ه
ــه  ــرط این ک ــه ش ــدان ب ــن می ــد. در ای باش
ــه  ــانی ک ــد، کس ــم باش ــرایط فراه ــایر ش س
ــرای ادارۀ  ــود را ب ــِت خ ــته گی و لیاق شایس
ــند و در  ــرده باش ــت ک ــه ثاب ــی جامع عموم
جهــت مصالــح و منافــع ملــی گام برداشــته 
ــترین  ــرای بیش ــروزی را ب ــعادت و به و س
مــردم خواســته اند، امــکان بقــا و ارتقــا پیــدا 
می کننــد. و کســانی که کمتــر کار مثبــت 
و  بی کفایت هــا  همچنیــن  و  داده  انجــام 

ناالیق هــا از صحنــه حــذف می-شــوند. 
رقابــت  بــازار  در  نابه جــا  دخالــت 
ــار و  ــرۀ اختی ــش دای ــث کاه ــی باع سیاس
ــزان  ــان می ــه هم ــده و ب ــردم ش ــاب م انتخ
از معیارهــای شایســته گی فاصلــه گرفتــه 
وضعیــت  بحرانی تریــن  در  و  می شــود 
تنهــا ســفله گان و اراذل بــر سرنوشــت مــردم 

حاکــم می شــوند.
مشــروعیت بخش  منبــع  انتخابــات،   .7

ــدرت ق
ــر نقطــۀ عزیمــِت خــود را در سیاســت،  اگ
تعییــن  حــق  و  ملــی  حاکمیــت  حــق 
ــق  ــردم از طری ــم، م ــرار دهی ــت ق سرنوش
ــق  ــن ح ــات، ای ــش و انتخاب ــرای گزین مج
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــتیفا می نماین را اس
تثبیــت  حاکمــان  اوامــر  مشــروعیت 
می شــود. مجــرای انتخابــات، ماننــد کانالــی 
اســت کــه بحــر مــواج توده هــا را بــه 
ــن  ــد و ضم ــد می زن ــت پیون حوضچــۀ دول
ــا ســطح  ــار را ب ــت، رفت ــر دایمــی دول تطهی
ــته  ــد. بس ــان می کن ــردم هم نوس ــات م مطالب
بــودن ایــن مجــرا، بوروکراســی دولتــی را به 
 ماندابــی تبدیــل می کنــد کــه مأمــن و مــأواِی 

ــود. ــد ب ــوری خواه ــر جان ه
در جمهوریــت رأی مــردم جــزِو مشــروعیت 
اســت نــه آن کــه تنهــا طریقــت داشــته باشــد 
و مشــروعیت به طــور مطلــق از منبعــی 
ــک  ــود. تفکی ــه ش ــت اضاف ــه دول ــر ب دیگ
مشــروعیت  و  مقبولیــت  میــان  تصنعــی 
ــال  ــه اقب ــد ک ــول می نه ــه را مغف ــن نکت ای
ــع  ــی از منب ــش مهم ــردم، بخ ــت م و رضای
مشــروعیت دولــت را تشــکیل می دهــد، 
ــی  ــه مبتن ــت ک ــروعیت دول ــه مش ــرا ک چ
ــا رضایــت  ــر عقــد و عهــد اســت، جــز ب ب
متعاقدیــن و متعاهدیــن )جامعــه و دولــت( 

نمی آیــد. حاصــل 
8. انتخابــات و جلوگیــری از پیرســاالری 

و فرتوتــی
قانــون  مطابــق  کــه  ریاســت جمهوری 
حقیقــت  در  اســت،  دوره یــی  اساســی 
ــق  ــت تزری ــه پیکــرۀ دول ــه ب خونی ســت ک
ــک دور ریاســت جمهوری  می شــود. طــی ی
یــک فــرد، امــکان دارد بوروکرات هــای 

حرفه یــی در مناصــب خــود رســوب کننــد. 
در جوامعــی کــه مجــرای انتخابــات مســدود 
اســت، طیــف وســیعی از بوروکرات هــا کــه 
ــازوکارهای  ــق س ــان از طری ــیاری از آن بس
شــده اند،  صدرنشــین  ارادت ســاالرانه 
ــوند  ــت می ش ــرایین دول ــداد ش ــث انس باع
و راه  را بــرای نیروهــای تازه نفــس مســدود 

می کننــد.
فرتــوِت  و  پیــر  چهره هــای  مــا  همــۀ 
کادرهــای حکومــت را در بعضــی از ادارات 
دیده ایــم. همــۀ مــردم افغانســتان بــا پادشــاه 
ــار تخــت و  ــش از چه ــه بی مادام العمــری ک
بخــت یــارش بــود، آشــنایی دارنــد. این هــا 
همــه نمونه هــای بالینــی مرضــی اســت کــه 
ــایع  ــی ش ــام انســداد مجــاری انتخابات ــه ن ب
بــود. هنگامــی کــه ابــن خلــدون در مقدمــۀ 
دولت هــا  زوال  و  انحطــاط  مشــهورش، 
فرســایش  عایــم  و  کــرده  بررســی  را 

ســوم  و  دوم  نســل های  گندیده گــی  و 
سلســله های ســلطنتی را کــه جایگزیــن 
جنبش هــای واجــد عصبیــت و حمیــت 
شــده انــد، مشــاهده می کنــد، بــا رویکــردی 
ــه همیــن پدیــدۀ آنتروپــی  جامعه شــناختی ب

ــاره دارد.  ــی اش و فرتوت
توســط  مــردم  قــدرت  تثبیــت   .9

ت بــا نتخا ا
و  اســت  تزاحــم  و  کثــرت  دارِ  جهــان، 
جامعــۀ انســانی نیــز بــه تبــع واجــد عایــق، 
ــای همســو  ــد اســت. گروه ه ــع و عقای مناف
ــًا  ــی تدریج ــی و سیاس ــود اجتماع و همس
ــون  ــد و همچ ــازمان می-دهن ــود س ــه خ ب
و  سیاســت گذاری ها  در  اهرم  هایــی 
اجراییــات موثــر واقــع می شــوند. اگــر 
رقابــت میــان گروه هــای مختلــف اجتماعــی 
ــِگ  ــه جن ــم، ب ــد نکنی ــی را قانونمن و سیاس
ــیرازۀ  ــده و ش ــا ش ــم مبت ــه ه ــه علی هم
نظــام اجتماعــی و سیاســی از هــم خواهــد 
ــه  ــازه را ب ــن اج ــات، ای ــیخت. انتخاب گس
ــا  ــه ب ــد ک ــی می ده ــای سیاس ــۀ گروه ه هم
ــی  ــود، نقش ــی خ ــگاه اجتماع ــه پای ــکا ب ات
ــت  ــا رعای ــند و ب ــته باش ــت داش در حکوم
قواعــد انتخاباتــی، فضایــی صلح آمیــز و 
فعالیت هــای  خشــونت باری  از  عــاری 

ــازند. ــود بس ــِی خ سیاس
10. انتخابــات و مهــار خودســری های 

حــکام 
خودســری حکامــی کــه از ســاخت و بافــِت 
اجتماعــی اســتقال دارنــد، دولــت را چــون 
ــد  ــری می کن ــیده و بی لنگ ــتی بادبان کش کش
کــه در بحــر تاطم هــای بین المللــی بــه 
هــر ســو رانــده می-شــود. هــر میکانیســمی 
ــات  ــت از طبق ــتقال دول ــب اس ــه موج ک
)دست نشــانده گی،  شــود  اجتماعــی 
مانــور  قــدرت  و...(  طبقاتــی  موازنــۀ 
تصمیم گیــران سیاســی را بــاال می بــرد و 
ــت  ــدرت در خدم ــن ق ــوارد ای ــب م در اغل
ــای  ــا دولت ه ــاص و ی ــی خ ــع الیه ی مناف
ــر  ــی ب ــت مبتن ــی رود. دول ــه کار م ــه ب بیگان
طبقــه کــه منتخــب یــک طبقــه )یــا اتحــادی 
ــت،  ــی( اس ــر اجتماع ــه و قش ــد طبق از چن
الاقــل منافــع آن طبقــه )یــا طبقــات( را 

پــاس مــی دارد و می تــوان رفتــار وی را 
پیش بینــی نمــود. چنیــن دولتــی خــود 
ــد  ــش متعه ــی خوی ــگاه اجتماع ــه پای را ب
اســت  ناچــار  و  می دانــد  پاســخ گو  و 
فراینــد  طــی  را  خــود  تصمیم هــای 
مشــارکت در منافــع ایــن پایــگاه اجتماعــی 
لنگــری  انتخابــات چــون  کنــد.  اتخــاذ 
ــگاه  ــه پای ــت را ب ــتی دول ــه کش ــت ک اس
اجتماعــی وصــل کــرده و آن را در الزامــات 
ســاختاری مهــار می نمایــد، حــذف عوامــِل 
ــام  ــخص در نظ ــد و مش ــه و مقی دل خواهان
جــذب و ارتقــا در چنیــن ســاختاری، یــک 
ــک و  ــت بوروکراتی ــمت عقانی ــه س گام ب

نظــام شایســته گی اســت.

واکاوی 
مفهوِم 

»انتخابات«

مســیح
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ــود را دارد.  ــون زده گِی خ ــیفته گی و افس ــان در ُکل، ش انس
ــم، در حقیقــت  ــه ســوی خــود اشــاره می کنی ــع ب هــر موق
ــن  ــه ای ــم ک ــاع می دهی ــود ارج ــِی خ ــخصیِت ذهن ــه ش ب
شــخصیت، امــری غیــر از تصــور متعالــِی خــود مــا 
ــا ضمیرهــای »مــن  ــی کــه ب ــن شــخصیت متعال نیســت. ای
و خــود« بیــان می شــود؛ در واقــع محــور شــیفته گی و 
ــود  ــیفتۀ خ ــخصیِت ش ــر ش ــتند. اگ ــا اس ــیفته گِی م خودش
ــم، دچــار شــیزوفرنی می شــویم؛ محــور  را از دســت بدهی
از دســت  احساســات، عواطــف و تخیــِل خویــش را 
روانــِی  وحــدت  خودشــیفته گی  بنابرایــن  می دهیــم. 

شــخصیِت مــا را حفــظ می کنــد. 
امــا بحــث، بحــِث شــیفته گی شــاعران اســت؛ این کــه 
ــیفته گی  ــن ش ــت؟ ای ــدازه اس ــه ان ــاعران چ ــیفته گی ش ش
ــری شــعِر شــاعران کمــک  ــۀ هن ــه جنب ــد ب ــدر می توان چق
ــذال  ــه ابت ــا ب ــیفته گی بیشــتر شــود، آی ــن ش ــر ای ــد؟ اگ کن

می انجامــد؟ 
ــت؛  ــتر اس ــی بیش ــراد معمول ــاعر از اف ــیفته گی ش خودش
قــرار  ابتــذال شــیفته گی  مــرز شــیفته گی و  یعنــی در 
دارد. منظــور از شــیفته گی، شــیفته گی معمولــی اســت 
ــیفته گی  ــن ش ــد ای ــادی بای ــورت ع ــه ص ــرد ب ــر ف ــه ه  ک
را داشــته  باشــد. شــیفته گی شــاعر بیشــتر از معمــول 
اســت؛ اگــر شــیفته گی شــاعر خیلــی بیشــتر شــود، دچــار 
شــیفته گی  ابتــذال  ایــن  می شــود.  شــیفته گی  ابتــذال 
ــور  ــاعر مح ــه ش ــت  ک ــت اس ــدم درِک واقعی ــع ع در واق
ــور  ــن مح ــد؛ بی ــت می ده ــود را از دس ــِل خ ــِی تخی عاطف
عاطفــی خــود بــه عنــوان ســوژه و اشــیا بــه عنــوان پدیــدار 
)تصــورات( رابطــه برقــرار نمی توانــد؛ بــه نوعــی آن چــه را 
ــورش  ــان تص ــه او هم ــد ک ــال می کن ــد، خی ــور می کن تص

اســت.
و  می شــود  توهــم  دچــار  شــاعر  این جاســت  کــه 
کــه  را  هرچــه  می انجامــد؛  ابتــذال  بــه  شــیفته گی اش 
ــد  ــه می گوی ــه را ک ــد؛ آن چ ــد، آن را می گوی ــور می کن تص
بــه نظــرش درســت اســت. در واقــع شــاعر دچــار بیمــاری 
ــه  ــاری ب ــن بیم ــی. ای ــاری خودبزرگ بین ــت؛ بیم ــده  اس ش
ــی  ــد. در صورت ــد کن ــد تهدی ــاعر را می توان ــر ش ــی ه نوع
ــی کاذب  ــب ادب ــای غال ــد، فض ــرح نباش ــاد مط ــه انتق  ک
ــده،  ــذل ش ــیفته گی مبت ــار ش ــتر دچ ــاعران بیش ــد؛ ش باش

می شــوند.  خودبزرگ بیــن 
بحــث شــیفته گی مبتــذِل شــاعران در فلســفه، پیشــینه 
ــود،  ــاز می ش ــا او آغ ــفی ب ــر فلس ــه تفک ــقراط ک دارد. س
ــه  ــن خلس ــه ای ــد؛ ک ــاره می کن ــاعران اش ــه در ش ــه خلس ب
ــیفته گی  ــذال ش ــا ابت ــد ی ــش از ح ــیفته گی بی ــع ش در واق

اســت. موقعــی  کــه شــیفته گی شــاعر بیــش از حــد 
ــت.  ــذال اس ــون و ابت ــد جن ــه می گوی ــه  ک ــود، آن چ می ش
ــاعران  ــد در ش ــش از ح ــیفته گی بی ــن ش درِک وجــود همی
ــد  ــت بگوی ــاب جمهوری ــا افاطــون در کت موجــب شــد ت
کــه شــاعر نبایــد در مدینــۀ فاضلــه باشــد. نیچــه در »چنیــن 
گفــت زرتشــت« می گویــد شــاعران افــراد تُنُک مایــه 
از تفکــر و اندیشــه اســتند. بــرای ایــن تُنُک مایه گــی 
ــا  ــد ت ــود کنن ــود را گل آل ــای خ ــر پ ــد آب زی می خواهن
ــد. نیچــه  ــر برس ــه نظ ــق ب ــوم نشــود، عمی ســطح آب معل
ــک و  ــود تُنُ ــه آب گل آل ــاعران ب ــر ش ــطحی بودِن تفک س

می کنــد.  تمثیــل  کم عمــق 
ــعر  ــد ش ــد ض ــه می توان ــون و نیچ ــقراط، افاط ــث س بح
ــد  ــت. تأکی ــث نیس ــن بح ــتی ای ــر درس ــد ب ــد. تأکی باش
ــاعران  ــیفته گی ش ــاد، ش ــود انتق ــه در نب ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــد  ــه می توان ــیفته گی یی  ک ــاعر از ش ــوند. ش ــتر می ش بیش
ــه  ــود ک ــیفته گی یی می ش ــار ش ــد، دچ ــر باش ــتگاه  هن خاس

ــذال محــض اســت.  ــم و ابت توه
ــه  ــرده ک ــی ک ــا ادعای ــاعراِن م ــی از ش ــا یک ــن روزه در ای
ــن  ــت. ای ــاعرانه اس ــیفته گی ش ــد ش ــش از ح ــر بی بیانگ
ــم کــه چــه  شــاعر ادعــا کــرده  اســت: »مــن خــودم می دان
کارهایــی در شــعر کــرده ام. چقــدر ظرفیــِت خیــال را 
توســعه داده ام. چقــدر فکــر تــازه بــرای فیلســوفان روزگار 
بعــد تولیــد کــرده ام.« اگــر از ادعاهــاِی دیگــر بگذریــم، آن 
ــن  ــه »م ــخن ک ــن س ــا ای ــم؛ ام ــر بگیری ــوخی در نظ را ش
ــوفان  ــرای فیلس ــازه ب ــر ت ــدر فک ــم... چق ــودم می دان خ
روزگار بعــد تولیــد کــرده ام.« واقعــًا درمی یابیــم کــه شــاعر 

ــت.  ــده  اس ــیفته گی ش ــذال ش ــار ابت دچ
ــا  ــت ت ــرا واداش ــا م ــن ادع ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــن شــاعر مدعــی،  ــارۀ ای ــه درب ــن جســتار را بنویســم؛ ن ای
بلکــه دربــارۀ وضعیــت نقــد. نخســت این کــه بحــث 
فلســفی  تفــاوت می کنــد. عقانیــت  فلســفه و شــعر 
ــدام  ــت. از ک ــه  اس ــعر نگرفت ــگاه از ش ــود را هیچ ــِر خ فک
ــر  ــای تفک ــه مبن ــد ک ــه  باش ــه گفت ــنیده اید ک ــوف ش فیلس
ــوده  اســت.  ــان شــاعر ب ــن، شــعر ف و اندیشــۀ فلســفی م
ــه  ــا ب ــد، حت ــه شــعر کم توجــه بوده ان معمــوالً فیلســوفان ب
فیلســوفانی برچســپ ضــد شــعر زده شــده  اســت. شــعر در 
بهتریــن وضعیــت، احساســی، عاطفــی و خیالــی اســت  کــه 
از نظــر فلســفی ضــد عقــل اســت. اگــر شــعر را بخواهیــم 
ــم،  ــرار بدهی ــورد توجــه ق ــی فلســفی م ــا رویکــرد عقان ب
ــل  ــی تقلی ــه عقل گرای ــی شــعر ب ــی و عاطف ــبات خیال مناس

ــد.  ــدا می کن پی
ــگاه   ــوع ن ــاِن ن ــرزی می ــه م ــرد ک ــد ک ــد بای ــن تأکی بنابرای

شــاعرانه و نــوع نــگاه  فلســفی بــه جهــان وجــود دارد کــه 
ایــن دو نــوع نــگاه بــه یکدیگرشــان قابــل تقلیــل نیســت. 
ــنگری از  ــون زدایی و روش ــی افس ــفی در پ ــت فلس عقانی
ــا شــعر  ــان اســت؛ ام ــا زنده گــی و جه مناســبات انســان ب
ــان  ــون گرانۀ انس ــی و افس ــی، خیال ــبات عاطف ــر مناس بیانگ
ــی از  ــه اندک ــت  ک ــر اس ــت. بهت ــان اس ــی و جه ــا زنده گ ب
ــر  ــم و واقع گرات ــم کنی ــود ک ــِد خ ــش از ح ــیفته گی بی ش
باشــیم. این گونــه ادعاهایــی ناشــی از شــیفته گی بیــش 
از حــد موجــب بدآمــوزی می شــود. حتــا اگــر فکــر 
می کنیــم هرچــه می گوییــم کســی نیســت کــه بدانــد؛ 
بــا این هــم مســووالنه ســخن گفتن بــرای واقعی شــدن 
مناســبات ادبــی خــوب اســت. چقــدر بایــد در پــی ترویــج 

ــیم؟!  ــی باش ــای کاذب ادب فض
می دانــم انســان موجــودی افســون زده اســت. شــاعر بیشــتر 
افســون زده اســت. ایــن افســون زده گی در حــدی بــه 
ــاعرانه گی  ــرای ش ــد؛ ب ــک می کن ــاعر کم ــاعرانه گی ش ش
شــاعر خــوب اســت. حافــظ می گویــد: »دوش دیــدم 
ــه  ــتند و ب ــد/ ِگل آدم بسرش ــه زدن ــک در میخان ــه مای ک
ــا  ــد/ ســاکنان حــرم ســتر و عفــاف ملکــوت/ ب ــه زدن پیمان
ــد: »داد  ــا می گوی ــد«. موالن ــاده مســتانه زدن مــن راه نشــین ب
جارویــی بــه دســتم آن نــگار/ گفــت کــز دریــا برانگیــزان 
ــاز آن جــاروب را از آتــش بســوخت/ گفــت کــز  ــار/ ب غب
ــرآر«. ایــن مناســبات را بیــن شــاعر،  آتــش تــو جاروبــی ب
زبــان و اشــیا و بیــن اشــیا و اشــیا چگونــه می تــوان توجیــه 
ــت.  ــون زده گی اس ــر افس ــتوار ب ــبات، اس ــن مناس ــرد؟ ای ک
شــاعر زبــان را و اشــیا را افســون می کنــد؛ یــا بهتــر اســت 
ــون  ــار افس ــیا دچ ــان و اش ــط زب ــاعر در وس ــم ش بگویی
ســوژۀ  افسون شــدن  دچــار  ایــن  می شــود. خاســتگاهِ 

ــت.  ــاعر اس ــخصیت ش ــیفته  گی ش ش
شــاعر  شــاعرانۀ  افســون  و  شــاعر  شــیفته گی  ســطح 
به هــم ربــط دارنــد؛ بنــا بــه ایــن ربــط شــیفته گی و 
ــعر  ــی ش ــی و تخیل ــبات عاطف ــه مناس ــت  ک ــون اس افس
ــون  ــیفته گی و افس ــن ش ــاط ای ــا ارتب ــرد. حت ــکل می گی ش
ــا  ــد. ت ــخص می کن ــز مش ــان را نی ــرد زب ــی کارک چگونه گ
زبــان از مناســبات منطقــی، عقلــی و فلســفی عــدول نکنــد، 
ــد.  ــرار کن ــان برق ــباِت افســون زده را در زب ــد مناس نمی توان
ــاعرانه  ــباِت ش ــی در مناس ــون را کس ــه افس ــی  ک از آن جای
مطــرح نکــرده  اســت، الزم بــه توضیــح اســت  کــه منظــور 
ــون  ــور از افس ــتار منظ ــن جس ــت. در ای ــون چیس از افس
ایــن اســت  کــه رابطه هــای معمولــی و نســبتًا واقعــی بیــن 
انســان و جهــان کنــار مــی رود؛ بنابرایــن انســان )شــاعر( در 
مناســبات همذات پندارانــه بــا اشــیا قــرار می گیــرد. افســون 

ــیال  ــور س ــان و حض ــیا در انس ــیاِل اش ــور س ــی حض یعن
ــبِت  ــن مناس ــر، همی ــت ام ــیا. شــعر در واقعی انســان در اش
ــود را در  ــه خ ــت  ک ــاعر اس ــیا و ش ــن اش ــون گرانه بی افس

ــد.  ــان می ده ــعر نش ــان ش ــبت زب مناس
امــا در نبــود مناســبات عقانــی و گفتمــان انتقــادی، 
ــیفته گی  ــن ش ــود؛ ای ــش از حــد می ش ــاعر بی ــیفته گی ش ش
بیــش از حــد باعــث می شــود کــه شــاعر بــه یــک 
موجــود افســون زدۀ تمام عیــار تبدیــل شــود. افســون زده گی 
تمام عیــار ایــن اســت  کــه شــاعر دیگــر توانایــی مرزگــذاری 
بیــن خــود و تصوراتــش را از دســت می دهــد؛ اگــر تصــور 
می کنــد پادشــاه اســت، می گویــد مــن پادشــاه اســتم. 
اگــر تصــور می کنــد فیلســوف اســت، می گویــد مــن 
فیلســوفم. اگــر تصــور می کنــد کــه یــک فوتبالیســت 
ــای شــعر افغانســتان اســتم.  ــن مارادون ــد م اســت، می گوی
ایــن افســون زده گی، دیگــر افســون زده گی بــه معنــای 
ــی از  ــون زده گی، ناش ــن افس ــت. ای ــاعرانه نیس ــت و ش مثب
ــیفته گی اش  ــه ش ــت  ک ــاعر اس ــِد ش ــش از ح ــیفته گی بی ش
ــذاِل شــیفته گی،  ــن ابت ــه ای ــذال شــده  اســت. بناب دچــار ابت
می دهــد؛  دســت  از  را  شــیفته گی اش  عاطفــی  محــور 
بــا  را  خــود  خیالــی  و  عاطفــی  تصــورِ  نمی توانــد 
شــخصیت واقعــی اش تفکیــک کنــد. ایــن عــدم تشــخیص 
ــار  ــود، دچ ــورات خ ــا تص ــاعر ب ــه ش ــود ک ــث می ش باع
همذات پنــداری مطلــق و کامــل شــود. بنابرایــن ایــن 
ــر  ــدر فک ــم... چق ــودم می دان ــن خ ــا »م ــاعِر م ــای ش ادع
تــازه بــرای فیلســوفان روزگار بعــد تولیــد کــرده ام« را 
ــیزوفرنیک  ــه و ش ــار، پیش رفت ــون زده گی تمام عی ــد افس بای

ــرد.  ــر ک تعبی
آن چــه  کــه قابــل نگرانــی اســت، وضعیــت شــعر و شــاعر 
ــر  ــت. اگ ــادی اس ــان نق ــد و گفتم ــت نق ــت؛ وضعی نیس
وضعیــت نقــد و گفتمــان نقــادی رو بــه راه و جــاری 
ــیزوفرنیک  ــای ش ــن تداعی ه ــار چنی ــاعران دچ ــود؛ ش می ب
ــه  ــت  ک ــادی اس ــان نق ــد و گفتم ــود نق ــدند. در نب نمی ش
ــود  ــوراِت خ ــا تص ــد و ب ــم می کنن ــود را گ ــاعران خ ش
دچــار همذات پنــداری مطلــق می شــوند. پــس بهتــر اســت 
وضعیــت نقــد را جــدی بگیریــم؛ جــدی  گرفتــن نقــد بــه 
ــش از  ــیفته گی بی ــار ش ــه دچ ــد ک ــک می کنن ــاعران کم ش
ــار نشــوند و خــود را  حــد و دچــار افســون زده گی تمام عی
نیچــه تصــور نکننــد کــه نیچــه گفتــه بــود: مخاطــب فلســفۀ 
ــرای  ــد: »او ب ــا می گوی ــاعر م ــت. ش ــد اس ــزارۀ بع ــن ه م
فیلســوفان روزگار بعــد، بی انــدازه فکــر تــازه تولیــد کــرده 

 اســت«.  

شیفته گی، افسون زده گی و ابتذال شاعری در نبود نقد
 در این جستار منظور از افسون این است  که رابطه های معمولی و نسبتاً واقعی بین انسان و جهان کنار می رود؛ بنابراین انسان
 )شاعر( در مناسبات همذات پندارانه با اشیا قرار می گیرد. افسون یعنی حضور سیاِل اشیا در انسان و حضور سیال انسان در

 اشیا. شعر در واقعیت امر، همین مناسبِت افسون گرانه بین اشیا و شاعر است  که خود را در مناسبت زبان شعر نشان می دهد. اما
 در نبود مناسبات عقالنی و گفتمان انتقادی، شیفته گی شاعر بیش از حد می شود؛ این شیفته گی بیش از حد باعث می شود که شاعر

 به یک موجود افسون زدۀ تمام عیار تبدیل شود. افسون زده گی تمام عیار این است  که شاعر دیگر توانایی مرزگذاری بین خود و
 تصوراتش را از دست می دهد: اگر تصور می کند پادشاه است، می گوید من پادشاه استم. اگر تصور می کند فیلسوف است، می گوید

من فیلسوفم. اگر تصور می کند که یک فوتبالیست است، می گوید من مارادونای شعر افغانستان استم
یعقوب یسنا



ــون اساســی  ــۀ تجلیــل از قان ــۀ آینــده، هفت اشــاره: هفت
ــال  ــتان در س ــی افغانس ــون اساس ــن قان ــت. آخری اس
ــی  ــون، نقدهای ــان تاکن ــد. از آن  زم ــاخته ش 1382 س
ــی  ــی مدع ــت. عده ی ــوده اس ــون وارد ب ــن قان ــر ای ب
ــب  ــون اساســی افغانســتان پــس از تصوی ــد کــه قان ان
ــورد  ــن م ــده و در چندی ــت زد ش ــال 1382، دس در س
جعــل و اضافاتــی در آن صــورت گرفتــه اســت. امــا بــا 
ایــن هــم، برخــی را بــاور بــر ایــن اســت کــه قانــون 
ــی در  ــای اساس ــن قانون ه ــتان از بهتری ــی افغانس اساس
ســطح منطقــه اســت. پــس از فروپاشــی نظــام طالبــان و 
ایجــاد نظــِم پــس از کنفرانــس بــن، امــا قانــون اساســی 
افغانســتان بــه کــررات نقــض شــد. بررســی های 
ــک  ــدِت نزدی ــه در م ــد ک ــان می  ده ــان نش حقوق دان
بــه هجــده ســال حکومــت داری جدیــد در این کشــور، 
تنهــا مــادۀ 21 قانــون اساســی افغانســتان نقــض نشــده 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــون اساس ــادۀ 21 قان ــت. م اس
پایتخــت افغانســتان، کابــل اســت. بــا ایــن حــال، اخیراً 
صداهایــی از درون و بیــرون نظــام مبنــی بــر ضــرورِت 
ــز  ــور نی ــی کش ــون اساس ــات در قان ــل و اضاف تعدی
ــون  ــی قان ــی چگونه گ ــرای بررس ــود. ب ــنیده می ش ش
ــت و  ــوی حکوم ــق آن از س ــتان، تطبی ــی افغانس اساس
ــون،  ــن قان ــت کاری در ای ــل و دس ــایی از جع رمزگش
ــی،  ــا اصول ــا زکری ــم ب ــب داده ای ــی ترتی گفت وگوی

ــد: ــه می خوانی ــوق دان ک ــنده و حق نویس

* باورهــا بــر ایــن اســت کــه قانــون اساســی 
افغانســتان از بهتریــن قوانیــن اساســی در ســطح منطقــه 
اســت، بــه نظــر تــان ایــن حــرف چقــدر بــه حقیقــت 

ــت؟ ــک اس نزدی
ایــن یــک شــعار حکومتــی و حلقــات مربــوط بــه حکومــت 
نــوع حرف هــا  ایــن  متمــادی  ســال های  بوده/اســت. 
ــام  ــک پی ــد ی ــرف در ح ــن ح ــد. ای ــنیده ان ــردم ش را م
ــون  ــه قان ــم ک ــم بگویی ــی می توانی ــت. وقت ــی اس بارزگان
ــان  ــه و جه ــی در منطق ــون اساس ــن قان ــا بهتری ــی م اساس
اســت کــه عدالــت تأمیــن شــود، مشــارکت مــردم در امــر 
ــری  ــوق بش ــت حق ــردد، رعای ــن گ ــت داری تضمی حکوم
عمــًا مشــاهده شــود، ســاختارهای سیاســی مردمــی شــود، 
نهاد هــای قوم محــور نابــود گــردد، رضایــت مــردم در 
ــت  ــردم و حکوم ــۀ م ــد، رابط ــت آی ــه دس ــوارد ب ــه م هم
ــرود، وحــدت در  ــن ب ــت شــود، فســاد سیاســی از بی تقوی
ــردم  ــه م ــت ب ــد، حکوم ــت یاب ــا تقوی ــۀ ملیت ه ــان هم می
ــوان  ــوارد، می ت ــن م ــت ای ــا رعای ــد و... ب ــخ گو باش پاس
گفــت کــه قانــون اساســی افغانســتان از حداقــل بهترین هــا 
ــا  ــوا ی ــن و محت ــاد در مت ــوارد زی ــت. در م ــه اس در منطق
ــود  ــوی، خ ــکلی و ماه ــۀ ش ــه گون ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ب

ــی  ــدت مل ــدۀ وح ــن کنن ــتان تأمی ــی افغانس ــون اساس قان
ــون  ــواردی، قان ــت. در م ــی نیس ــاق مل ــدۀ وف و رایج کنن
ــدۀ  ــت کنن ــی و تقوی ــاق مل ــدۀ نف ــج کنن ــا تروی ــی م اساس
تروریــزم قومــی هــم اســت! قانــون اساســی مــا تک قومــی 
ــی  ــۀ الزم همخوان ــه گون ــی ب ــت اجتماع ــا عدال اســت و ب
نــدارد. حتــا بــا خواســت ها و اقتضــای زمــان وفــق 
نمی خــورد. قانــون اساســی وسیله یی ســت بــرای دوام 
ــرانجام،  ــی و س ــا دو دورۀ انتخاب ــی ت ــا از انتقال حکومت ه
ــون  ــی، دســت آورد های قان ــی وحــدت مل ــت توافق حکوم
اساســی را می تــوان این گونــه فشــرده کــرد: گســترش 
ــای  ــاختن باوره ــه س ــی و نهادین ــاد، عدالت زدای ــواع فس ان

تک قومــی.
* شــما در نوشــته های تــان همــواره ادعــا داشــته ایــد 
ــت،  ــده اس ــل ش ــتان جع ــی افغانس ــون اساس ــه قان ک
می شــود در ایــن زمینــه بــه خواننــده گان مــا وضاحــت 

بدهیــد؟
مــن بــه عنــوان یــک دانشــجوی حقــوق، یافته هــای علمــی 
و مســتدل خــود را از تاریــخ 29 جــدی 1394هجــری 
خورشــیدی بــه این ســو بــه گونــۀ دوام دار در خدمــت 
ــوده اســت  ــن ب ــر ای ــدم ب ــردم گذاشــته ام و همیشــه تأکی م
کــه نقــد شــود، نظــر داده شــود و تحلیــل صــورت گیــرد 
ــود.  ــت ش ــی تقوی ــای علمی-پژوهش ــای گفتمان ه ــا فض ت
فرهنــگ تســاهل و مــدارا همه گانــی شــود و دســت 
ظالــم کوتــاه گــردد. بلــی؛ قانــون اساســی بعــد از تصویــب 
ــه جرگــۀ 14جــدی 1382 هجــری خورشــیدی، مــورد  لوی
ــن  ــا »جعــل« شــده اســت. در مت ــه ی ــرار گرفت دســت برد ق
ــادی وارد  ــرات زی ــب شــده، تغیی ــون تصوی ــوای قان و محت
گردیــده اســت. از خطبــۀ قانــون اساســی شــروع تــا مــادۀ 
162 مــورد جعــل و دســت برد قــرار گرفتــه اســت. اجــازه 
بفرماییــد بــه منظــور اقنــاع، خواننــده گاِن روزنامــۀ مانــدگار 
می تواننــد بــه صــورت مســتند بــه ایــن چنــد منبــع علمــی 
ــرا را  ــل ماج ــد و اص ــه کنن ــم، مراجع ــاره می کن ــه اش ک

ــا شــوند: جوی
ــب  ــوان تصوی ــنی، تحــت عن ــد آصــف محس ــاب محم کت
قانــون اساســی در لویــه جرگــه، کتــاب محمداشــرف 
ــی،  ــون اساس ــد قان ــل و نق ــوان تحلی ــت عن ــولی، تح رس
کتــاب مجیب الرحمــن رحیمــی، تحــت عنــوان نقــدی 
برســاختار نظــام در افغانســتان، کتــاب عبدالحفیــظ منصــور، 
تحــت عنــوان افغانســتان جزیــره نیســت، کتــاب ســیدعلی 
ــی  ــۀ حساس ــن؛ بره ــرات م ــوان خاط ــت عن ــد، تح جاوی
ــوان  ــت عن ــمند، تح ــرام اندیش ــاب محمداک ــخ، کت از تاری
ــان و جمهــوری اســامی،  ــارت طالب ــن، ام ــت مجاهدی دول
کتــاب پرتــو نــادری، تحــت عنــوان یــک دهــه دموکراســی 
هجــری   1382 حــوت   6 کابــل،  هفته نامــۀ  خونیــن، 
خورشــیدی، هفته نامــۀ مشــارکت ملــی 19 دلــو 1382 

هجــری خورشــیدی، گــزارش کمیســیون مســتقل حقــوق 
بشــر افغانســتان در کتــاب فراینــد شــکل گیری قانــون 
اساســی )4( موضع گیری هــا، چالش هــا و تفاهمــات در 

ــه و...  ــه جرگ لوی
* چــه کســانی در جعــل و دســتبرد در قانــون اساســی 

افغانســتان دســت داشــته انــد؟
بــه منظــور وضاحــت هرچــه بیشــتر و بهتــر، همیشــه تاش 
ــای  ــی، یافته ه ــتند و علم ــتقل، مس ــۀ مس ــه گون ــرده ام ب ک
ــی  ــه، کتاب ــن زمین ــم. در ای ــن کن ــود را تدوی ــی خ پژوهش
دارم تحــت عنــوان »جعــل کاران قانــون اساســی افغانســتان 
مصــوب 14جــدی 1382 هجــری خورشــیدی« کــه در 27 
ــده گان  ــت. خوانن ــاپ یاف ــال چ ــاری اقب ــال ج ــوس س ق
روزنامــۀ مانــدگار می تواننــد بــه آن مراجعــه کننــد زیــرا در 
آن کتــاب بــه صــورت مفصــل جعــل کاران قانــون اساســی 
ــا در فرصــت حاضــر عــرض شــود  ــی کــرده ام؛ ام را معرف
ــری  ــخ 1382/10/24 هج ــل در تاری ــخاص ذی ــه اش این ک
خورشــیدی تحــت عنــوان مراحــل تصحیــح قانــون اساســی 
ــت اهلل  ــد: صبغ ــل کردن ــان را جع ــس موسس ــوب مجل مص
ــاروق وردک، عبدالســام  ــهرانی، ف ــت اهلل ش مجــددی، نعم
عظیمــی، محمدموســی اشــعری، ســرور دانــش، عنایــت اهلل 
قاســمی، زلمــی هیوادمــل، عبدالملــک کامــوی، کاوون 
ــازمان  ــژۀ س ــدۀ وی ــو، نماین ــر و جــان آرن ــر، عبدالبصی کاک

ملــل متحــد. 
در حــال حاضــر، افغانســتان دارای دو قانون اساســی اســت، 
یکــی نســخۀ جعلــی نافــذه منتشــره جریــدۀ رســمی 818 و 

دیگــر، نســخۀ اصلــی مصــوب مجلــس موسســان. گاهــی 
اوقــات، در مواضــع نهاد هــای حراســت کننــدۀ قانــون 
ــیون  ــه کمیس ــوند. این ک ــگفت زده می ش ــردم ش ــی م اساس
ــیون  ــی و کمیس ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــتقل نظ مس
ــون اساســی پــس  ــرد کــه قان مســتقل حقــوق بشــر می پذی
از تصویــب مجلــس موسســان مــورد دســت برد قــرار 

ــه اســت. گرفت
ــورد  ــه برخ ــی چگون ــون اساس ــل کاران قان ــا جع * ب

ــود؟ ــد ش بای
ایــن را می گــذارم بــه وجــدان پــاک تاریخ نــگاران و 
مــردم. قضــاوت را می گــذارم بــه وجدان هــای بیــدار 
مــردم کــه چــه جنایــت تاریخــی در ایــن کشــور صــورت 
گرفتــه اســت. کســانی کــه در جعــل قانــون اساســی نقــش 
دارد، عضــو دادگاه عالــی نیــز هســتند. کســی کــه در جعــل 
قانــون اساســی نقــش دارد، معــاون دوم حکومــت وحــدت 
ــد  ــه بای ــل کاران چ ــن جع ــا ای ــاال ب ــت. ح ــم اس ــی ه مل
ــی  ــای علم ــود. یافته ه ــی ش ــت دادخواه ــر اس ــرد؟ بهت ک
خــود را همه گانــی می ســازیم، نقــد می کنیــم و انتقــاد 
را هــم بپذیریــم. مــن بــار دیگــر از ســازمان ملــل متحــد بــه 
ویــژه از آنتونیــو گوتــرش، دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد 
ــا  ــد ت ــاب را بگمارن ــأت حقیقت ی ــک هی ــه ی می خواهــم ک
ــرای ســازمان  ــون اساســی ب ــل قان ــان جع ــای پنه از پهلوه

ــد. ــه کن ــردم افغانســتان گــزارش ارای ــل متحــد و م مل
ــدر  ــی چق ــدت مل ــت وح ــما، حکوم ــاور ش ــه ب * ب
ــون  ــت قان ــه حاکمی ــه ب ــته و توانســته اســت ک خواس

ــذارد؟ ــرام بگ احت
ــون  ــی و قان ــدت مل ــام وح ــب به ن ــت متقل ــن از حکوم م
ــت،  ــر، دیان ــدارم. وجــدان، ضمی اساســی جعلــی توقعــی ن
ــه مــردم،  ارادۀ متیــن و اســتقامت در امــر خدمت گــذاری ب
ــه از نامــش  ــا اســت. در کشــوری ک ــت م ــون و حکوم قان
گرفتــه تــا ســند تقنینــی و ســاختاری های سیاســی اش 
ــون  ــت قان ــد، حاکمی ــت زده باش ــمتی و سیاس ــی، س قوم
پوششــی اســت بــرای دوام اســتبداد، ظلــم و فســاد. مــن بــه 
عنــوان یــک دانشــجوی حقــوق، بــه عدالــت و دموکراســی 
ــور  ــه منظ ــی ب ــه ارادۀ جمع ــذارم و ب ــرام می گ ــی احت واقع
ــد حقــوق  ــادی می اندیشــم. از دی یــک تحــول ســالم و بنی
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــی وج ــدت مل ــت وح ــی، حکوم اساس
ــات 1393  ــتردۀ انتخاب ــب گس ــک تقل ــد ی ــت، براین حکوم
هجــری خورشــیدی اســت و ایــن حکومــت صریحــًا 
ــوده و  ــردم ب ــالم م ــال س ــت ها و امی ــه خواس ــاد ب در تض
ــا  ــه حرکــت امیدبخــش کننــده صــورت نگرفتــه ت هیچ گون
روابــط مــردم و حکومــت بــه گونــۀ درســت تأمیــن شــود.

*ممنون از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم.

 

عاطفی... آینده  چهرۀ 
2013 ساندویچ فروشـی زنجیره یـی بریتانیایـی، »پـرت امانـژه« به خاطـر اسـتفاده 
از مشـتریان مخفـی کـه مأموریـت داشـتند بفهمنـد کـه آیـا کارکنـان همیشـه بـا 
خوشـرویی بـا مشـتری برخـورد می کننـد یـا نه، مـورد انتقاد شـدید قـرار گرفت. 
البتـه کارگـران خدماتـی بایـد بـا مشـتری دوسـتانه برخـورد کننـد؛ اما ایـن که آن 
شـرکت مخفیانـه کارگـران خـود را بازرسـی کنـد تـا از خوشـرویی آنهـا اطمینان 
حاصـل کنـد، آن هـم در حالـی که کارگـران را از حقوق و شـرایطی کـه آنها را به 
طـور طبیعـی خوشـحال می کند محـروم کـرده، موذیانـه و ریاکارانه اسـت. عاوه 
بـر آن، اجبـار بـه ادای یـک احسـاس عاطفـی را در آوردن می توانـد به شـیوه های 

مختلـف از دردناکتریـن کارهـای فیزیکـی هم اسـتثمارگرانهتر باشـد.
از طـرف دیگـر، دیویـد اسـِکیلز، پزشـکی در یـک مرکـز بهداشـتی در کمبریـج، 
بـه ایـن نکتـه اشـاره می کند کـه تمرکـز فعلی بر آمـوزش پزشـکان بـرای تقویت 
حـس همـدردی باعث نادیـده گرفتن »کمبودهای چشـم گیر محیـط کار و مخرب 
حـس همـدردی انسـانی کـه پزشـکان بـه طـور طبیعـی دارنـد« می شـود. مواجـه 
شـدن دایمـی با شـمار زیادی بیمـار، فشـار مالی زیاد کـه پزشـک را وادار می کند 

طـول مـدت هر ویزیت را کم کند و هشـتاد سـاعت کار در هفته، باعث می شـوند 
کـه پزشـکان نتواننـد بـا تمام وجـود در کنار شـخصی کـه جلوی چشمشـان درد 
می کشـد حضـور داشـته باشـند. بـه همـان ترتیـب کـه بیتـس در تحقیقـش در 
مـورد دختـران مراقـب بریتانیایـی دریافتـه بـود، اسـکیلز هـم معتقد اسـت که راه 
درسـت ایـن اسـت کـه در ایـن جـِو پرفشـار، هرچـه سـریعتر بـه نیازهـای اولیه 
افـراد رسـیدهگی شـود و واقعـًا برای مراقبت از آدمها وقت گذاشـته شـود. شـاید 
کلیدیتریـن راه بـرای ایـن کـه یک نفـر بتوانـد کارگر عاطفـِی کارآمدی باشـد این 
اسـت کـه تا حدی اسـتقال داشـته باشـد، برخـورد محترمانـه ببیند و تمـام مدت 

دچار اسـترِس بیـش از حد نباشـد.
بـا جایگزیـن شـدن روزافـزون روباتهـا بـه جـای انسـانها در کارهـای مربـوط به 
علـومِ شـناختی، فرصتهـای عظیمـی برای ما پیـش خواهد آمد. ما بـه عنوان جامعه 
می توانیـم از منابـع موجـود بـرای گسـترش نیـروی کار کارکنـان، حقـوق باالتر و 
تعطیـات بیشـتر بـرای کارگـران مراقبتی که در حـال حاضر با کمترین دسـت مزد 
دارنـد بـه مهمتریـن نیازهـای عاطفی جامعه پاسـخ می دهند اسـتفاه کنیـم. در عین 
حـال، می توانیـم سـعی کنیـم کـه همهگـی، از جملـه مأمـوران پولیـس و کارکنان 
دفاتـر پسـتی و بقیـه، یـاد بگیریـم که چطور بـا آدمهایی که بـا آنها سـروکار داریم 
واقعـًا ارتبـاط برقـرار کنیـم. در حـال حاضـر، رویکـرد سیسـتم اقتصـادی مـا کـه 

کیفیـت مشـاغل را بـا معیـار مشـارکت آنهـا در تولیـد ناخالص داخلی می سـنجد 
اینگونـه نیسـت. در واقـع، بعضـی از اقتصاددانـان ایـن انتقـاد را دارنـد کـه ما، در 
مقایسـه بـا بخشـهایی مثل خودروسـازی، به اندازۀ کافـی برای بهبـود »بهرهوری« 
مشـاغل خدماتـی از قبیـل مراقبت از سـال مندان تاش نکردهایـم. کارهای عاطفی 
احتمـاالً هیـچ وقـت راه خوبـی بـرای راحـت پـول در آوردن نیسـتند. امـا سـوال 
اصلـی ایـن اسـت که: آیـا جامعۀ ما واقعـًا تمایل دارد کـه، با وجود کمسـود بودن 

کار عاطفـی، منابـع بیشـتری در اختیـار این کار قـرار دهد؟
 پیشـرفتهای فـن آوری دسـتاوردهای فوقالعادهیـی برای ما داشـته اسـت. فن آوری 
سـطِح زندهگـی را در کشـورهای پیشـرفته بسـیار بـاال بـرده و بیشـتر انسـان ها را 
از ایـن کـه مجبـور باشـند غـذای خـود را کشـت کننـد و اجنـاس مورد نیازشـان 
را خودشـان تولیـد کننـد نجات داده اسـت. امـا این کـه بخواهیم معیـار کارآمدِی 
فـن آوری را در حـوزۀ مشـاغل عاطفـی هـم بـه کار ببریـم باعث می شـود که یک 
وعـدۀ مهـم که پیشـرفت فـن آوری بـه انسـان داده بود فراموش شـود؛ ایـن وعده 
کـه بـا کنـار رفتـن کارهـای محاسـباتی و فیزیکـی از جلوی پای انسـان، مشـاغل 
آینـده می تواننـد فرصتـی را فراهـم کننـد کـه آدمهـا واقعـًا و عمیقـًا از یکدیگـر 

کنند. مراقبـت 
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نه وفاق انگیز نفاق انگیز است  در مواردی  اساسی  قانون 
گفت وگوی روزنامۀ ماندگار با زکریا اصولی-نویسنده و حقوق دان

گفت وگو کننده: روح اهلل بهزاد

افغـانستان اجـازۀ...
در  امـارات  و  پاکسـتان  سـعودی،  عربسـتان   نماینـده گان 
نشسـت پیشـین نمایندۀ امریـکا و طالبـان در ابوظبی حضور 

شتند.  ا د
در عیـن زمـان، برخـی از اعضای گروه طالبان به رسـانه های 
پاکسـتان گفتـه انـد کـه قـرار بـود گفت وگوها در عربسـتان 
عربسـتان  این کـه  دلیـل  بـه  امـا  شـود،  برگـزار  سـعودی 
خواسـتار  شـرکت نماینده گانـی از حکومـت افغانسـتان در 
ایـن نشسـت بـود، بـه همیـن دلیـل مرکـز گفت وگـو تغییـر 

. د کر
روزنامـۀ دی- نیـوز پاکسـتان به نقـل از یک فرمانـده طالبان 

نگاشـته اسـت کـه پیش از ایـن ما گفتـه بودیم که بـا دولت 
افغانسـتان هیـچ ماقاتـی نخواهیـم کـرد بـا آن هـم مقام های 
سـعودی می خواسـتند کـه نماینـده گان دولت افغانسـتان نیز 
در ایـن نشسـت حضـور داشـته باشـد. از همیـن رو، مـکان 

گفت وگـو از سـعودی را بـه قطـر تغییـر دادیم.
ایـن فرمانـده طالـب کـه نخواسـته نامـش افشـا شـود، گفته 
اسـت کـه پـس از درمیـان گذاشـتن ایـن موضوع بـا ایاالت 
متحـدۀ امریـکا، بـه ایـن فیصلـه رسـیده اند کـه گفت و گو را 
در دوحـه و بـا اشـتراک نماینـده گان طالبـان در دفتـر قطـر 

کنند.  برگـزار 
ادامـۀ  گفت وگـو  ایـن  طالبـان،  فرمانـده  ایـن  گفتـۀ  بـه 
ماقـات  در  کـه  اسـت  پیـش  هفتـه  چنـد  گفت وگوهـای 

بـود. مانـده  ناتمـام  عـرب  متحـد  امـارات 
ذبیـح اهلل مجاهـد سـخنگوی طالبـان نیـز لغو ایـن گفت وگو 
هـا را در سـعودی تاییـد کرده و دلیـل آن را پیشـنهاد دولت 

افغانسـتان عنوان کرده اسـت.
بـه گفتـۀ منابـع طالبـان، برخـی قدرت هـای منطقه یـی نیز از 
ایـن گـروه خواسـته اند تـا دولـت افغانسـتان در گفت وگو ها 

اشـتراک کننـد، اما از سـوی رهبران طالبان رد شـده اسـت.
بربنیـاد گفته هـای منابـع طالبان، افـزون بر مقام هـای امریکا، 
مقام هـای سـعودی و امـارات متحـد نیـز از طالبان خواسـتار 
آتش بـس دوماهـه شـده بودنـد، اما طالبـان این درخواسـت 

کردند. رد  را 
یکـی از منابـع طالبـان بـه دی- نیـوز پاکسـتان گفتـه اسـت: 

»هیـچ راهـی وجود نـدارد که مـا در گفت وگوهـای پیش رو 
آتش بـس را اعـام کنیـم«.

افغانسـتان آتـش بـس چنـد  نیـز دولـت  پیـش  چنـد مـاه 
روزه یـی را بـا طالبـان اعـام کـرد کـه بـه بـاور آگاهـان و 
صلـح  رونـد  بـرای  دسـتاوری  هیـچ  مجلـس،  اعضـای 
افغانسـتان نداشـت و تنهـا طالبان بـا اسـتفاده از این فرصت 

کردنـد. قدرت نمایـی 
در ایـن میان، آگاهان سیاسـی در صحبت بـا روزنامۀ ماندگار 
گفتـه انـد کـه روند گفت وگوهای صلح از دسـت مسـووالن 
حکومـت بیـرون شـده و این گـروه تروریسـتی بـا برقراری 
تمـاس و رابطـه بـا کشـورهای منطقه یـی می خواهنـد مـرام 

خـود را بقبوالنند. 



از  بسـیاری  آموزشـی،  برنامـۀ  از  بعـد 
کارگـران بـه جایی رسـیدند کـه از این 
را  ضـروری  کار  یـک  می تواننـد  کـه 
انجـام دهنـد )که بایـد انجام شـود ولی 
خیلیهـا از پسـش بر نمی آیند( احسـاس 
»در  نوشـت:  بیتـس  می کردنـد.  غـرور 
شـدت  بـه  همـه  آمـوزش،  دوم  سـال 
کمکمراقـب  یـک  کـه  می خواسـتند 
باشـند، و هـر وقـت یـک از آن هـا کار 
پیـدا می کرد، همه خوشـحال می شـدند 
و بـه بـار می رفتنـد تـا جشـن بگیرند.«
کـه  می دهـد  نشـان  بیشـتر  تحقیقـات 
تعلـق  کارگـر  طبقـۀ  بـه  کـه  کسـانی 
ثروت منـد  بـه همتایـان  نسـبت  دارنـد 
مهارتهـای  از  خـود  تحصیلکـردۀ  و 
عاطفـی بهتـری برخـوردار هسـتند. دو 
نولـز  اریـک  و  دیتـز  پیـا  روانشـناس، 
در دانشـگاه نیویـورک، در سـال 2016 
دریافتنـد کـه افـرادی کـه بـه طبقـات 
کمتـر  دارنـد  تعلـق  باالتـر  اجتماعـی 
بـه طبقـات فرودسـت  افـرادی کـه  از 
تعلـق دارنـد در خیابـان بـه مردمـی که 
تـردد می کننـد نـگاه می کننـد. در یـک 
آزمایـش آناین نیز، شـرکتکنندهگان از 
طبقـات اجتماعـی باالتـر در تشـخیص 
صـورت  تصویـر  کوچـک  تغییـرات 

انسـانها ضعیفتـر عمـل کردنـد.
از سـوی دیگـر، بیتـس در سـال 2017 
اجتماعـِی  خاسـتگاه  کـه  دریافـت 
در  آنهـا  مهـارت  در  مراقـب  دختـراِن 
انجـام کارشـان تأثیـر دارد. کسـانی کـه 
می کردنـد  عمـل  موفـق  کار  ایـن  در 
رسـیدهگی  مثـل  مهارتهایـی  دارای 
بودنـد،  سـال مندان  و  کـودکان  بـه 
دورۀ  در طـول  آنهـا  کـه  مهارت هایـی 
رشـد بـه عنـوان دختـران خانوادههـای 
طبقـات کارگـر بـه دسـت آورده بودند 
مواجهـه  در  می توانسـتند  همچنـان  و 
خونسـردی  سـخت،  وظیفـۀ  یـک  بـا 
خـود را حفـظ کننـد. بیتس می نویسـد: 
مشـخصًا تجربـۀ کار خانهگـی، پذیرایی 
از دیگـران، برطـرف نشـدن احتیاجات 
شـخصی )مثـل خـواب منظـم شـبانه و 
وقـت آزاد در روز یکشـنبه( چیزهایـی 
بودنـد کـه ایـن دختـران طبقـه کارگـر 
تـا بـه سـن 16 سـالهگی برسـند بـه آن 

عـادت کـرده بودنـد. 
نانسـی فولبـر، اقتصـاددان در دانشـگاه 
ماساچوسـت، معتقد اسـت که شغلهای 
مراقبتـی هـم دشـوار و هـم کمدرآمـد 
هسـتند، امـا »درآمـد روانی« این شـغل 
ارزش منـد  فعالیـت  یـک  عنـوان  بـه 
جبـران  احسـاس  نوعـی  کارگـران  بـه 
می دهـد. هرچـه باشـد، بـه طور سـنتی 
و  رایـگان  را  کارهایـی  چنیـن  زنـان 
انجـام می دادنـد و  نیکـوکاری  محـض 
گرچـه بایـد قبـول کنیـم کـه ایـن زنان 
بـه  ایـن  می شـدند،  متحمـل  رنجـی 
آن معنـا نیسـت کـه آنهـا هیـچ لذتـی 
زن  بـرای  نمیبردنـد.  کـردن  کمـک  از 
و مـرد، چـه بـا حقـوق و چـه بـدون 
حقـوق، بیـدار شـدن سـاعت 3 صبـح 
گریـان  نـوزاد  یـک  کـردن  آرام  بـرای 

یـا تمیـز کـردن یـک بیمـار آلزایمـری 
می توانـد خسـتهکننده و در عیـن حـال 
تعالیبخـش باشـد. سـخت اسـت که در 
ذهنمـان این مفهـوم را جـا بیاندازیم که 
کار عاطفـی واقعـًا یـک شـغل اسـت. 
دلیـل این دشـواری در مورد سـختترین 
و کمدرآمدتریـن نـوع کارهـا، مثـل کار 
بـرای کسـانی کـه دم مـرگ هسـتند یـا 
دیگـر کنترلـی روی بـدن خـود ندارند، 
ممکن اسـت این باشـد که آن دسـته از 
ما کـه مجبور نیسـتیم آن کارها را انجام 
فکـرش  ترجیـح می دهیـم حتـا  دهیـم 
را هـم نکنیـم کـه اینهـا چـه کارهـای 
دشـوار و الزمی هسـتند. در مـورد انواع 
دیگـری از کارهـای عاطفـی، دشـوارِی 
بـاور کـردن ایـن کـه اینهـا واقعًا شـغل 
دارد،  سـادهیی  خیلـی  دلیـل  هسـتند 
الزم  حرفهیـی  زبـان  از  مـا  کـه  ایـن 
کار  مـورد  در  گفتـن  سـخن  بـرای 
عاطفـی برخـوردار نیسـتیم. لبخند زدن 
و سـر جنبانـدن بـرای داسـتانهای یـک 
مشـتری پُرحـرف احتماالً برای رسـیدن 
بـه امضـای یـک قـرارداد بـزرگ خیلی 
مهم اسـت، ولی در رزومـۀ کاری جایی 
مشـتری  »تحمـل  مهـارت  درج  بـرای 
اغلـب  در  نـدارد.  وجـود  پرحـرف« 
مواقـع، کار عاطفـی اصًا نیـروی کار به 
حسـاب نمی آیـد. همچنیـن، اگـر دقت 
کنیـم متوجـه می شـویم کـه بسـیاری از 
تحلیل گـر  و  تحصیلکـرده  متخصصـان 
)به خصـوص  اقتصـادی  سیاسـتهای 
مردهـا( وقتـی کـه بـه مهارتهـای زنـان 
طبقه متوسـط می رسـند، دیدشـان نقاط 

کـور دارد و خـوب نمیبیننـد.
ایـن اسـت کـه وقتـی  مشـکل بعـدی 
سـوال می شـود کـه برای بیشـتر شـدن 
مراقبـت  کمدرآمـد  کارگـران  درآمـد 
ایـن جـواب  بایـد کـرد، همیشـه  چـه 
»بفرستیدشـان  کـه:  می شـود  داده 
ادامـۀ تحصیـل بدهنـد.« سیاسـتگذاران 
دربـارۀ »حرفهیـی کـردن« کار مراقبـت، 
برنامهریـزی بـرای »آمـوزش پیشـرفته« 
دیابتـی  بیمـاران  از  مراقبـت  مـورد  در 
یـا مبتـا بـه زوال عقـل، زیـاد حـرف 
واشـنگتن،  شـهر  در  اخیـراً  می زننـد. 
مسـووالن تصمیـم گرفتند کـه کارگران 
مراقبتـی را ملـزم بـه تحصیـل و اخـذ 
مـدرک کارشناسـی کننـد. یک مسـوول 
تصمیـم  ایـن  دربـارۀ  منطقـه  مـدارس 
»ایـن حرفـه  ایـن حرکـت  کـه  گفـت 

کـه  می شـود  باعـث  و  می سـازد  را 
بچههـای ما در مسـیر درسـت یادگیری 
حـرف  ایـن  بیافتنـد.«  پیشـرفت  و 
کـه  هـر کسـی  بـرای  اسـت؛  درسـتی 
بـرای سـال مندان معلـول یـا بچههـای 
کوچـک کار می کنـد، مفیـد اسـت کـه 
در مـورد نیازهـای خـاص ایـن گروهها 
مطالعـه کنـد و فکـر خوبـی اسـت کـه 
دسترسـی به تحصیـات دانشـگاهی به 
دالیلـی فراتـر از آمـوزش حرفهیـی هم 
میسـر باشـد. امـا ایـن کـه تصـور کنیم 
کـه کاِس درس راهِ سـاختن کارگـران 
»بهتـر« اسـت، از اسـاس بیاحترامـی بـه 
مهارتهـای عمیق و  کامـًا غیراکادمیکی 
اسـت کـه بـرای آرام کـردن یـک بچـۀ 
ترسـیده و حفـظ خونسـردی در کنـارِ 
زنـی کـه دارد بـا مدفـوع خـود بـازی 

اسـت.  الزم  می کنـد 
دو اقتصاددان امریکایـی، دابلیو. نورتون 
گـراب و مارتیـن الزرون، ایـن رویکرد 
مشـکل  هـر  بـرای حـل  کـه  )ایـن  را 
کاری باید به مدرسـه و دانشـگاه رفت( 
نامیدهانـد.  آمـوزش«  مقـدس  »کتـاب 
 2005 سـال  در  گـراب  کـه  همانطـور 
توضیـح داده اسـت، تحصیـات بیشـتر 
بـه افـراد کمـک می کنـد که شـغل های 
بهتـری پیـدا کننـد، امـا ایـن بـه آن معنا 
یـک  همیشـه  تحصیـات  کـه  نیسـت 
اسـت.  کارآمـد  اقتصـادِی  اسـتراتژی 
گـراب می گویـد کـه در واقـع 30 تا 40 
درصد کارگران در کشـورهای پیشـرفته 
کـه  آنچـه  از  باالتـر  تحصیاتـی  از 
شغلشـان نیـاز دارد برخـوردار هسـتند.
مـورد  در  مطالعـه  بیشـترین  تاکنـون 
مهارتهـای  در  حرفهیـی  آموزشـهای 
حـس  برانگیختـن  مـورد  در  عاطفـی 
گرفتـه  صـورت  پزشـکان  همـدردِی 
مراکـز  اخیـر،  دهـۀ  طـول  در  اسـت. 
بیمارسـتان ها  و  پزشـکی  آموزشـی 
کـه  نوشـتهاند  بسـیاری  گزارشـهای 
خـود  پزشـکان  وقتـی  می دهـد  نشـان 
نتایـج  می گذارنـد  بیمـار  جـای  را 
درمانـِی بهتـر، رضایـت بیشـتر بیمـاران 
و خسـتهگی و ناامیـدِی کمتِر پزشـکان 
شـواهد  همچنـان،  می آیـد.  دسـت  بـه 
نشـان می دهـد کـه مهـارِت همـدردی 
آموختنـی اسـت. گزارشـی بـر اسـاس 
 2014 سـال  در  انجام شـده  تحقیقـات 
نتیجـه رسـیده اسـت کـه در  ایـن  بـه 
اجـرا  آزمایـش  ده  از  آزمایـش  هشـت 

شـده، آموزش ارتباطـات و روش نقش 
بـازی کـردن توانسـته اسـت احسـاس 
دانشـجویان  و  پزشـکان  همـدردی 

کنـد. تقویـت  را  پزشـکی 
برسـد  نظـر  بـه  مسـلم  شـاید  البتـه، 
بـه  عاطفـی  مهارتهـای  آمـوزش  کـه 
پرسـتیژ  بـا  و  پُردرآمـد  متخصصـان 
همیـن  اثـرات  امـا  اسـت،  تأثیرگـذار 
بـه  دیگـر  کارگـران  بیـن  در  آمـوزش 
ایـن آسـانی نیسـت. بـا این حـال، یکی 
گرفتـه  کـه صـورت  پیشـرفت هایی  از 
ایـن اسـت کـه اخیـراً توجـه بیشـتری 
بـه »یادگیـری عاطفـی و اجتماعـی« در 
بیـن دانش آمـوزان می شـود. برنامههـای 
در  اجتماعـی«  و  عاطفـی  »یادگیـری 
امریکا به دانشـآموزان روشـهای تقویت 
حـس همـدردی، مدیریت احساسـهای 
یـاد  را  بـا دیگـران  خـود و همـکاری 
می کننـد  تمریـن  کـودکان  می دهـد. 
از زبـاِن  بـا یکدیگـر  کـه در برخـورد 
بـا یکدیگـر  کننـد،  اسـتفاده  تأییدآمیـز 
بـرای ادارۀ کاِس درس قواعـدی وضع 
کننـد و بـرای بهبـود درکشـان از رونـد 
فکـری خـود از درایـت و اشرافشـان به 
محیـط اسـتفاده کننـد. تحقیقات نشـان 
بـه  برنامههـا  نـوع  ایـن  کـه  می دهـد 
به کارگیـری  و  حفـظ  در  دانشـآموزان 
مناسـب  رفتـار  و  مثبـت  روحیـۀ 
از  بسـیاری  می کنـد.  کمـک  اجتماعـی 
مـدارس هماکنـون از برنامـۀ »یادگیـری 
عاطفـی و اجتماعی« در کاسـهای خود 
گذشـته  سـال  در  و  می کننـد  اسـتفاده 
هشـت ایالت در امریکا بـرای همکاری 
و گسـترش ایـن برنامه اعـام آمادهگی 
کردنـد. امـا نـوع صحبتهایی کـه دربارۀ 
اجتماعـی«  و  عاطفـی  »یادگیـری 
آنطـور  کـه،  می دهـد  نشـان  می شـود 
کـه باید بـه مهارتهـای عاطفی بهـا داده 
نمیشـود. ایـن برنامـه اغلـب بـه عنوان 
روشـی بـرای کاهـش خشـونت معرفی 
پـرورش  بـرای  روشـی  نـه  می شـود، 
تواناییهـای ضـروری انسـانی. در محیط 
اکادمیـک کـه موضوعـات مربـوط بـه 
موضوعـات  از  بیشـتر  نظـری  مبانـی 
»نـرم« خریـدار دارد، بـه نظـر می رسـد 
کـه مهارتهـای عاطفـی قرار اسـت فقط 
بچههـا را تشـویق کنـد تـا »خودشـان 
را کنتـرل کننـد« و در طـول کاسـهای 
درس طوالنـی زیـاد تـکان نخورنـد! 

رسـمی  آمـوزش  دیگـر.  نکتـۀ  یـک 
مهارتهـای عاطفـی بسـیار مفیـد اسـت، 
محـوری  اهمیـت  آمـوزش  ایـن  امـا 
نـدارد.  عاطفـی  کار  موفقیـت  در 
هوکسـچایلد تذکـر می دهـد کـه بـرای 
کارگـران »اجـرای سـطحی« )بـه معنای 
وانمـود کـردن به داشـتن یک احسـاس 
مناسـب( از »اجـرای عمیق« )بـه معنای 
احساسـات(  آن  واقعـی  برانگیختـن 
هـم سـختتر اسـت و هـم تأثیرگـذاری 
کـه  می رسـد  نظـر  بـه  دارد.  کمتـری 
ابـراز احساسـات خودجوش مناسـب و 

طبیعـی بهتـر اسـت. در سـال 
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سخیداد هاتف

نشنـامـه دا
تـا آنجـا کـه مـن اطـاع دارم دانشـنامه ها را متخصصـان یـا آدم های 
نوشـتن مدخل هـا  کار  بـر  اصولـی هـم  مطلـع می نویسـند.  بسـیار 
حاکم انـد. وقتـی سـخن از اصـول می گوییـم معنایـش این اسـت که 
اگـر بـه هـر علـت یـا دلیلـی نمی توانیـم آن اصـول را رعایـت کنیم، 
کار درسـت ایـن نیسـت کـه آن اصـول را زیـر پـا کنیم. کار درسـت 

ایـن اسـت که ننویسـیم.
اگـر اصلی داشـته باشـیم که بگوید »وزیـر اقتصاد ضرورتـًا باید فوق 
لیسـانس اقتصـاد داشـته باشـد« و در مملکت یک آدم فوق لیسـانس 
اقتصـاد وجـود نداشـته باشـد، نبایـد بگوییم: حـاال که یـک نفر فوق 

لیسـانس اقتصـاد هـم نداریم، کسـی را وزیر بسـازیم دیگر.
حتمًا می پرسید پس چه کار کنیم؟

نمی دانـم. شـاید هنـوز بـه جایی نرسـیده ایم کـه وزیر اقتصاد داشـته 
باشـیم. شـاید سـاخت زندهگـی ما هنـوز بـا مفهومی چـون وزارت 

اقتصاد ناسـاز اسـت.
»دانشـنامه هـزاره« ایـن روزهـا بـا یـک نمونـه نـوازش و نکوهـش 
بـا  مـزاری  عبدالعلـی  مذمـت  در  نوشـته  کتابـی  کسـی  می شـود. 
عنـوان »اسـطورۀ شکسـته«. بعضـی می گوینـد چـرا آن مذمت نامه در 
دانشـنامه آمـده و بعضـی می گویند خوب اسـت که آمده و دانشـنامه 

قـرار اسـت از ایـن گونـه مطالب داشـته باشـد.
شـما یـک لحظـه در میانـه بایسـتید. بر خـط فاصل. بر هـر دو طرف 
ماجـرا نظـری بیندازیـد. یـک طـرف می گوید مـزاری باید نقد شـود 
و طـرف دیگـر می گویـد امـا نـه این گونـه. هیچ کـدام هـم نمی تواند 
از موضـع خـود دفـاع کنـد. چـرا؟ بـرای این که مشـکل سیسـتمیک 

و عمیق اسـت.
مثالی بدهم:

آیـا از دنیـا رفتن عبدالعلی مزاری را در دانشـنامه باید شـهادت گفت 
یا کشـته شـدن؟ آیـا مـزاری را باید عبدالعلـی مزاری گفت یا شـهید 
عبدالعلـی مزاری؟ پاسـخ این سـوال آسـان اسـت: عبدالعلـی مزاری 
در دنیـای هویـت و سیاسـت و اعتقـادات دینـی و تعلقـات قومـی 
و آرمان هـای اجتماعـی شـهید می شـود. امـا همـان آدم در گـزارش 
علمـی کشـته می شـود )چـون در دانشـنامه قـرار بر گـزارش دقیق و 
حرفه یـی و غیـر ایدیولوژیـک اسـت(. عبدالعلـی مزاری )و نه شـهید 
مـزاری( در دانشـنامه کشـته می شـود. کشـته شـدن همـان ترم سـاده 
و درسـت دانشـنامه یی اسـت. یک تـرم خاکسـتری. تا اینجـا خوب.
امـا از آن سـو، کسـی دیگر هـم نباید بتواند در دانشـنامۀ هـزاره همان 
عبدالعلـی مـزاری را از آن سـو از عالـم خاکسـتری خـارج کنـد. بـه 
همـان انـدازه کـه قـرار نیسـت عبدالعلـی مـزاری شـهید باشـد، این 
هـم قـرار نیسـت کـه کسـی بگوید »خوب شـد ایـن مرتیکـه هاک 
شـد«. هـر روایتـی کـه چنیـن مایـه و پیامـی داشـته باشـد، پابنـدی 
دانشنامه نویسـان بـه اصـل گزارشـگری علمـی را زیر سـوال می برد. 
اگـر مـزاری نبایـد شـهید باشـد، نباید »اسـطورۀ شکسـته« نیز باشـد.
امـا ایـن کـه می گویـم مشـکل عمیـق و سیسـتمیک اسـت بـه ایـن 
خاطـر اسـت کـه مـا هنـوز وارد عصـر دانشـنامه نشـده ایم. نـه مـن 
خواننـده، نـه شـمای مدخل نویـس، نـه آن ناظـر کارگـردان. تعلقات 
ایدیولوژیـک و قومـی و حزبـی و عاطفـی من مرا از لیاقت دانشـنامه 
داشـتن و خوانـدن انداختـه. بی صاحیتـی و بی کفایتـی و جانبـداری 
علمـی  گزارشـگری  بـا  را  شـما  مدخل هـای  مدخل نویـس  شـما 
بیگانـه کـرده. بی خبـری یـا شـتاب زدهگی یـا محدودیت هـای دیگر 
کار شـما ناظـر و مدیـر پـروژه را زار کـرده. همـۀ مـا تقریبـًا از یـک 
جنس ایـم. چـرا؟ بـرای ایـن که همۀ مـا در دنیـای خاصـی زندهگی 
می کنیـم. در دنیـای مـن و شـما که ریاضـی و فیزیک و اخترشناسـی 
و علـم ژنتیـک و کیمیـا و زمین شناسـی و بیولـوژی و البراتـوار و 
رفتارشناسـی و فلسـفه و روانشناسـی و اقتصاد و مدیریت و مهندسی 
و امثال شـان نیسـت، چـرا دانشـنامه بایـد باشـد؟ در دنیـای مـن و 
شـما کـه دموکراسـی و اکادمـی و علوم سیاسـی و انتخابات نیسـت، 
دانشـنامه چـه طـور باشـد؟ در ملـک مـن و شـما کـه گیاه هـا نـام 
ندارنـد، گزارش هـا منبـع، مـردم سـواد، شـهرها کتابخانـه و محات 
آدرس، دانشـنامه از کجـا بیایـد؟ در سـرزمینی کـه حتـا یـک نفـرش 
نمی دانـد کـه نفـوس مملکتـش چه قـدر اسـت، دانشـنامه چـه طـور 

مدخـل نفـوس خـود را پُـر کند؟
عده یـی می گوینـد سـرانجام از جایـی بایـد شـروع کـرد. این سـخن 
حقـی اسـت؛ هرچند کـه در ملک مـا گاهی ایـن تجربه هـا می توانند 
خطرنـاک هـم باشـند. در افغانسـتان سـخن غلـط فقـط سـخن غلط 

نیسـت و بـا اسـتدالل نقض نمی شـود.

صفحه 6

لیویا گرشون/ برگردان: پروانه حسینی

بخش دوم و پایانی
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رفت پاکستان  به  وودزی  دا
ــی در  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــژه ریی ــدۀ وی ــر داودزی، نماین ــد عم محم
امــور اجمــاع منطقه یــی صلــح و رییــس دبیــر خانــه شــورای عالــی صلــح بــه 

ــت. ــتان رف پاکس
ــبوک  ــه فیس ــح در برگ ــی صل ــورای عال ــخنگوی ش ــری، س ــان طاه ــید احس س
ــس از  ــای داودزی پ ــری آق ــه رهب ــی ب ــأت افغان ــه هی ــت ک ــته اس ــود نگاش خ

ــت. ــه اس ــتان رفت ــه پاکس ــروز{ ب ــت امروز}دی چاش
ــود  ــد ب ــار روز خواه ــرای چه ــن ســفر ب ــه ای ــزوده اســت ک ــری اف ــای طاه آق
ــدار و گفت وگــو صــورت  ــح دی ــورد اجمــاع صل ــات پاکســتان در م ــا مقام و ب

می گیــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه هفتــه پیــش رییــس دبیرخانــه شــورای عالــی صلــح، 
ــود. آقــای داوودزی  ــرداده ب ــان یــک نشســت خبــری از ایــن ســفر خب در جری
ــاع  ــب اجم ــرای جل ــخص ب ــک آدرس مش ــد ی ــتان بای ــه افغانس ــود ک ــه ب گفت
ــده  ــه آین ــی از افغانســتان هفت ــه همیــن خاطــر هیأت منطقه یــی داشــته باشــد و ب

ــه پاکســتان مــی رود. ب
ــران و شــماری از  ــه ای ــه پاکســتان ب ــفر ب ــس از س ــرار اســت پ ــأت ق ــن هی ای
کشــورهای دیگــر نیــز بــرود و در مــورد اجمــاع منطقه یــی صلــح بــا مقــام هــای 

ــد. ــو کن ــور افغانســتان گفت وگ ــل در ام کشــورهای دخی

مانــدگار: وزارت معــارف افغانســتان دیــروز پیمــان چــاپ 
ــا  ــی را ب ــوف ابتدای ــد کتــب درســی صن ــون جل 12.2 میلی

یــک کمپنــی چاپــی داخلــی بــه امضــا رســاند.
ــن وزارت  ــت ای ــی، سرپرس ــس بلخ ــد میروی ــر محم دکت
می گویــد کــه ایــن کتاب هــا در جریــان چهــار مــاه 
ــای  ــۀ آق ــه گفت ــردد. ب ــع می گ ــب توزی ــه مکات ــاپ و ب چ
ــا  ــاز ب بلخــی، کتاب هــای یــاد شــده در نتیجــۀ داوطلبــی ب
کمپنــی طباعتــی بهیــر قــرار داد شــده کــه شــامل صنــوف 
ــزار و  ــون و 183 ه ــغ 382 میلی ــر مبل ــوده و در براب 1-6 ب
ــاه چــاپ خواهــد شــود. ــار م ــی در ظــرف چه 772 افغان
ــر مســوولیت  ــی بهی ــن پیمــان، شــرکت طباعت ــاد ای ــر بنی ب
ــه  ــده را ب ــاد ش ــای ی ــاپ، کتاب ه ــار چ ــه در کن دارد ک

ــد. ــع کن ــز توزی ــات کشــور نی ــی والی تمام
سرپرســت وزارت معــارف می گویــد کــه بــه منظــور 
ــال  ــرای پنج س ــی ب ــای درس ــود کتاب ه ــع مشــکل کمب رف
ــاالت  ــافی ای ــری ادارۀ انکش ــون دال ــک 75 میلی ــده کم آین
ــا  ــه ب ــت آورده ک ــه دس ــکا )USAID( را ب ــده امری متح

ــید. ــد رس ــرف خواه ــه مص ــخص ب ــزی مش برنامه ری
آینــدۀ  در  کــه  می گویــد  معــارف  وزارت  سرپرســت 
نزدیــک بــا اســتفاده از کمک هــای یــاد شــده پیمــان چــاپ 
و توزیــع 37 میلیــون جلــد کتــب نیــز امضــا خواهــد شــد. 
ــد  ــارف متعه ــه وزارت مع ــان داد ک ــی اطمین ــای بلخ آق

ــای  ــات کتاب ه ــی امکان ــری تمام ــکار گی ــا به ــت، ب اس
ــد. ــن کن ــاگردان تأمی ــوم ش ــرای عم ــی را ب درس

ــس  ــن زاده ریی ــاز کمی ــیر ب ــی ش ــال، حاج ــن ح در عی
شــرکت طباعتــی بهیــر نیــز تعهــد ســپرد کــه مطابــق پیمان، 
پــروژۀ چــاپ و توزیــع کتاب هــای درســی وزارت معــارف 

ــد. ــی می کن ــخص آن عمل ــان مش ــت و زم ــه وق را ب
ــارف  ــا وزارت مع ــین ب ــای پیش ــه از تجربه ه ــت ک او گف
ــی  ــت عال ــا کیفی ــا ب ــاپ کتاب ه ــه چ ــت ک ــه اس آموخت

ــردد. ــد گ ــع خواه ــات توزی ــه والی ــه و ب ــورت گرفت ص
نبــود کتاب هــای درســی یکــی از مشــکات معــارف 
ــر  ــا دامن گی ــورد حت ــن م ــه می شــود کــه ای افغانســتان گفت
ــا  ــوزان ت ــی از دانش آم ــت و بخش ــز اس ــل نی ــب کاب مکات
ــز صاحــب کتاب هــای درســی نمی شــوند. ــان ســال نی پای

ــا ایــن وجــود، مســووالن در وزارت معــارف می گوینــد،  ب
علی الرغــم اینکــه از ســال 2004 تــا اکنــون مجموعــًا 
ــاپ  ــه چ ــی را ب ــاب درس ــد کت ــون جل ــدود 229 میلی ح
رســانیده انــد؛ امــا نســبت جــذب رو بــه افزایــش واجــدان 
ــه  ــه ب ــود بودیج ــال و کمب ــر س ــب در ه ــرایط در مکات ش
ــوس  ــاب محس ــود کت ــکل کمب ــم مش ــاز ه ــش ب ــن بخ ای

می باشــد.

ــپ د  ــد ټرم ــمرش ډونال ــې ولس ــي چ ــۍ واي ــپینه ماڼ س

دوشــنبې پــه ورځ د هنــد صدراعظــم نرېنــدرا مــودي تــه 

ټيلیفــون وکــړ او لــه هغــه رسه یــې د هنــد او امریــکا پــه 

ــتان  ــه افغانس ــدو او پ ــر کمې ــر پ ــې د ک ــوداګرۍ ک س

کــې د دواړو هېوادونــو د همکاریــو پــر زیاتېــدو خــرې 

وکــړې.

ــه  ــکا ب ــد او امری ــې هن ــړه چ ــه وک ــو موافق دواړو مرشان

پــه روان ۲۰۱۹ میــادي کال کــې پــه خپــل منــځ کــې 

ــړي. ــات ک ــارکت زی ــراتېژیک مش س

ــړې  ــرې وک ــم خ ــر دې ه ــودي پ ــپ او م ــه راز ټرم دغ

چــې پــه څــه ډول کېــدای يش لــه هنــد رسه د امریــکا د 

ســوداګرۍ کــر کــم کــړي.

ــر کال  ــې تې ــه مخ ــور ل ــس د راپ ــري اژان ــرز خ د روېټ

وروســته لــه هغــې چــې ټرمــپ د امریــکا د ســوداګرۍ 

د کــر د کمولــو او د امریــکا پــه تولیــدي فابریکــو کــې 

د شــغلونو د زیاتولــو پــه نیــت پــر فــوالدو او املونیمــو 

ګمرکــي تعرفــې پــه ســلو کــې ۵۰ زیاتــې کــړي، 

ــمېر  ــو ش ــر ی ــکا پ ــه امری ــې ل ــل ک ــه مقاب ــم پ ــد ه هن

واردېدونکــو توکــو د ګمرکــي تعرفــو د زیاتولــو ګــواښ 

ــې  ــړه د روان ــتۍ پرېک ــې وروس ــه دې اړه ی ــو پ ــړ، خ وک

ــې ده. ــه ځنډول ــر پای ــتې ت میاش

ــر دې  ــو پ ــي، دواړو مرشان ــداراز واي ــۍ هم ــپینه ماڼ س

هــم خــرې وکــړې چــې پــه څــه ډول کــوالی يش پــه 

دفاعــي، د ترهګــرۍ پــه وړانــدې د مبــارزې او انــرژۍ 

پــه برخــو کــې دې دوه اړخیــزې همــکارۍ تــه پراختیــا 

ــې  ــارو ک ــو چ ــیمه ییزو او نړیوال ــه س ــم پ ــړي او ه ورک

ــه کــړي. همغــږي زیات

ســپینې ماڼــۍ وویــل، ټرمــپ او مــودي د هنــد پاســفیک 

د ســیمې د امــن او هوســاینې پــر پیــاوړي کېــدو موافقــه 

وکړه.

ــي  ــوه اص ــرو ی ــو د خ ــم د دواړو مرشان ــتان ه افغانس

ــوع وه. موض

ــه دي ورکــړل شــوي، خــو  ــات ن ــات جزئی ــه دې اړه زی پ

ــه  ــته ل ــرې وروس ــودي رسه خ ــه م ــپ ل ــمرش ټرم ولس

هغــې کــوي چــې هغــه تېــره اوونــۍ د کابینــې غونــډې 

تــه د افغانســتان د جګــړې پــه اړه پــه خــرو کــې د هنــد 

ــار کــې راوســت چــې د  ــه کت ــو پ ــوم د هغــو هېوادون ن

ــه  ــرۍ پ ــې د ترهګ ــتان ک ــه افغانس ــد پ ــا بای ــه وین ده پ

ــډه واخــي. ــه ون ــدې جګــړه کــې زیات وړان

ــر رول د  ــتان پ ــې د هندوس ــئله ک ــه مس ــتان پ د افغانس

ــرې ــو تب ــو ورځپاڼ نړیوال

ټرمــپ پــه ســیمه کــې د پاکســتان او روســیې نــوم هــم 

ــد  ــې بای ــړه ک ــا دې جګ ــه وین ــې د ده پ ــتی و چ اخیس

ــکېل يش. ــات ښ زی

ــام واړاوه  ــر پ ــنیو ډې ــه رس ــرې ت ــپ دې خ ــو د ټرم خ

چــې ویــي و، مــودي ورتــه تــل دا خــره کــوي چــې پــه 

افغانســتان کــې یــې یــو کتابتــون جــوړ کــړی.

دی نه پوهېږي چې دغه کتابتون چېرې دی.

ــا دغــه کتابتــون چــې مــودي یــې خــره  د هغــه پــه وین

کــوي ارزښــت یې پــه افغانســتان کــې د امریــکا د پنځــو 

ــپ  ــد د ټرم ــو هن ــدازه دی، خ ــه ان ــرف پ ــاعتونو م س

ــواد د  ــې دې هې ــي چ ــون وی ــه غرګ ــرې پ ــې خ د دغ

افغانســتان پــه بیارغونــه کــې پراخــه ونــډه اخیســتې ده.

ویــل کېــږي هنــد لــه ۲۰۰۱ میــادي کال راهیســې پــه 

افغانســتان کــې درې میلیــارده ډالــره پانګونــه کــړې ده.

وزارت معارف:
12،2 میلیـون جلـد کتـاب درسـی 
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